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Inmiddels is van 9 augustus tot 11 augustus 
in Ghana de tiende Bijbelconferentie 
gehouden met als thema: Embrace the Truth 
& Spread the Truth! (Ontdek de waarheid en 
verspreid de waarheid!). 

Dit thema was vooral gekozen met het oog op de herdenking 
van 500 jaar Reformatie in Europa. De meer dan 700 bezoekers 
ontvingen na afloop van de conferentie  het door het 
Deputaatschap samengestelde conferentieboekje, boeken van 
Calvijn en Luther en een evangelisatiebijbel in klein formaat 
met de bedoeling om weg te geven. Op deze wijze wordt ook 
in Ghana Gods Woord verder verspreid. De boekjes en Bijbels 
zijn vanuit Nederland verscheept tezamen met overige boeken 
bestemd voor de aanvulling van de voorraad van de boekwinkel 
in Accra. Om u een indruk te geven van de omvang van deze 
zending, het gaat hier om een volle scheepscontainer met een 
waarde van ongeveer € 90.000!

Naast de activiteiten in Ghana worden door het Deputaatschap 
boeken en Bijbels waaronder kinderbijbels verspreid in Rusland 
en India. Per taalgebied wordt per jaar voor een bedrag van ca  
€ 100.000 besteed aan druk-, vertaal-, verzend- en 
transportkosten voor de bekostiging waarvan een continue 
giftenstroom noodzakelijk is. Hierin is het Deputaatschap 
gelukkig nooit beschaamd en dankzij uw giften zijn we in staat 
om door middel van de verspreiding van Bijbels en overige 
lectuur mede inhoud te geven aan de opdracht van de Heere 
Jezus om ‘al de volken te onderwijzen’.

Naast uw gebed om zegen op deze activiteiten willen we 
ook voor dit jaar weer een financiële bijdrage van u vragen 
zodat dit werk zijn voortgang kan vinden. In het jaar 2017 
blijven de giften helaas wat achter ten opzichte van 2016 
zodat we er naar uitzien om nieuwe donateurs in ons bestand 
te kunnen opnemen. Ook kerkenraden willen we oproepen 
om ons een vaste plaats te geven in het collecterooster. Het 
bankrekeningnummer van het Deputaatschap is:  
NL81 RABO 0322 4223 29.

M. van der Wilt     

Van de 
penningmeester
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WILLIAM CAREY 
(1761 - 1831) VADER VAN DE MODERNE 
ZENDING IN INDIA
 
William Carey groeide op in een dorpje in Midden - Engeland. Als hij 16 jaar is 
wordt hij schoenmakers leerling. In de werkplaats gaat hij dagelijks om met een 
godvrezende knecht. Die wordt het middel tot zijn bekering. Anderen merken dat 
al gauw en noemen hem spottend “de vrome schoenlapper”.

William sluit zich aan bij de Baptistengemeente. In zijn vrije uren leert hij de Bijbelse talen. Hij 
blijkt daarvoor bijzondere gaven gekregen te hebben. Dat zal later goed van pas komen! Als hij 24 
jaar is wordt hij predikant in een Baptistengemeente. Op een predikantenvergadering spreekt hij 
over de roeping en noodzaak om zending te bedrijven. Maar er wordt tegen hem gezegd: “Ga maar 
zitten jonge man; wanneer God heidenen wil bekeren, kan Hij dat best zonder u doen.”

In 1792 wordt zijn verlangen vervuld. Dat gebeurt nadat hij op die vergadering een preek gehouden 
met als thema: “Verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God!” Carey biedt 
zich als eerste zendeling aan.  Hij zal naar India gaan, een kolonie van Engeland. Een vriendelijke 
kapitein laat hem meevaren. Het schip komt in een hevige storm terecht. Met een ander schip komt 
hij na een half jaar aan in de hoofdstad Calcutta.

Hij begint zijn zendingswerk in de grote moerassen, waar het wemelt van de tijgers! Na 
verschillende omzwervingen wordt hij uitgenodigd om les te geven op de universiteit in Calcutta. Er 
is een professor nodig die les kan geven in de Indiase talen. Wie kan dat beter dan Carey? Hoewel 
hij druk is met lesgeven, gaat hij toch door met zijn zendingsarbeid. Na enige tijd zijn er in India 
dertig zendingsposten, waar 63 zendelingen werken. De Bijbel wordt in vele lokale talen vertaald 
en gedrukt! William Carey is de vader van de moderne zending in India. Vandaag mogen zendelingen 
het land niet meer in. We kunnen het Indiase volk nog wel bereiken met een boek. Voor dit werk 
hebben wij uw steun hard nodig. Met dank daarvoor!

Gouda, ds. G. Clements
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KORT REISVERSLAG 

Bezoek aan enkele gemeenten in Siberië
Enkele maanden geleden zijn door het Deputaatschap 
Bijbelverspreiding, op aanvraag van Voice of Hope, vele 
Russischtalige boeken verstuurd naar een gemeente 
in Siberië. Deze zending bevatte o.a. verschillende 
Puriteinse werken van Watson, McCheyne en Matthew 
Henry, maar ook de uitgebreide Bijbelverklaring 
van laatstgenoemde was in een grote oplage 
meegestuurd. Speciaal voor de jongeren en kinderen 
is met deze zending ook meegestuurd het boek over 
“De Christenreis” van John Bunyan, naverteld door 
dhr. Van Vuuren, het boek over de kerkgeschiedenis 
geschreven door dhr. Van Dam en het kinderboek “Het 
levenslied van Robert” geschreven door mevr. Karels-
Meeuse over het leven van McCheyne.

Wonderlijk
Als snel na onze aankomst bij de voorganger van deze 
gemeente werd het ons duidelijk dat de Heere wonderlijk 
gezorgd heeft voor dit transport met zoveel boeken. Aangezien 
het hele transport geadresseerd was aan 1 persoon, kon het 
bijna niet anders of dit zou problemen op leveren bij de douane. 
Alles wordt in Moskou gecontroleerd en het roept vragen op als 
er zoveel boeken naar 1 adres wordt verstuurd. Uit de mond van 
meerdere personen hebben we het gehoord dat er veel gebed 
is geweest of de Heere het transport Zelf wilde begeleiden en 
zonder problemen zou mogen arriveren. En daar heeft de Heere 
voor gezorgd! Alle boeken zijn zonder problemen in goede orde 
afgeleverd. 

Achtergrond
Het is goed om te beseffen dat de gemeenteleden niet bekend 
zijn met de onder ons zo bekende Puriteinen. Ze kennen deze 
namen niet, dit is nieuw voor hen. Men is ook niet gewoon 

om prekenboeken of ander gedegen theologisch materiaal te 
hebben en men is het ook niet gewend om zoiets te lezen. In dit 
ver afgelegen gebied is geen christelijk boekhandel in de buurt, 
alles is ver weg en daarbij hebben de doorsnee mensen geen 
geld om dit soort boeken te kopen, mocht het al te koop zijn.
De verantwoordelijken binnen de gemeenten kennen wel een 
aantal van deze werken en verzetten zich tegen de inhoud van 
deze boeken omdat het Reformatorisch van inslag is. Binnen 
de gemeenten mag alleen gelezen worden wat door eigen 
broeders is geschreven. 
De boeken zijn aangekomen op de plaats van bestemming en 
worden verspreid. De Heere heeft een deur geopend!

Verspreiding
Alle boeken met de Bijbelverklaring van Matthew Henry zijn 
uitgedeeld aan ouderlingen van meerdere gemeenten en aan 
personen die leidinggeven aan Bijbelstudie groepen. Deze 
mensen ontmoeten elkaar met enige regelmaat en hen wordt in 
de komende tijd onder andere bijgebracht hoe zij om moeten 
gaan met een Bijbelverklaring. Hoe gebruik je het tijdens je 
persoonlijke Bijbelstudie, hoe gebruik je de inhoud van deze 
waardevolle verklaring in het bespreken van de vragen in de 
groep? Hoe kun je het gebruiken bij de voorbereiding van de 
preek en in het pastorale gesprek? Hierover wordt met elkaar 
nagedacht en leiding aan gegeven.

De andere boeken kunnen, naast dat ze beschikbaar zijn voor 
voorgangers, ook meegenomen worden door gemeenteleden, 
tot onderwijs en verdieping van het geloofsleven. De mensen 
worden aangespoord en gemotiveerd deze boeken te lezen. Dit 
vergt tijd en geduld. Als u niet gewend bent om regelmatig een 
boek met inhoud te lezen en er ligt nu een gedegen werk voor 
u, hebt u het nodig gestimuleerd te worden om het te lezen. Dit 

Boeken voor de jeugd en kinderen
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“De Heere heeft 
een deur geopend!”

wordt ook gedaan. We hopen dat ons bezoek daar ook enigszins 
aan bijgedragen heeft. Als de inhoud het hart mag raken, gaat 
het lezen een stuk makkelijker...

Men is op zoek naar goede lectuur voor de jeugd en de kinderen. 
Dankbaarheid is er voor de boeken over “De Christenreis” 
naverteld door dhr. Van Vuuren en het kinderboek over het leven 
van Robert M. McCheyne. Al deze boeken hebben hun weg 
gevonden naar de gezinnen, in de opslag was er van deze titels 
niets meer te vinden.

Het boek over de kerkgeschiedenis is zeer positief ontvangen. 
Zoiets kent men niet. De wijze van beschrijven van deze 
geschiedenis vindt men heel aansprekend en heel erg 
interessant om dit te lezen en hieruit te leren. 

Een van de vragen die ons gesteld werd is of we ook iets hebben 
op het gebied van Bijbelse geschiedenis. Omdat de Russische 
vertaling van de Bijbels geschiedenis geschreven door dhr. Van 
Dam niet meer op voorraad was, is deze niet met de zending 
meegekomen. Maar hier is wel vraag naar. In de week dat wij 
in Rusland waren is voor Duitsland het redactionele werk van 
de Duitse vertaling van de kinderbijbel van Van Wijk afgerond 
en dit boek wordt momenteel gedrukt. Aan het einde van alle 
185 hoofdstukken zijn vragen met antwoorden, bijpassend 
Bijbelgedeelte en een bijpassend lied opgenomen, om hierbij 
een leidraad te geven tijdens de huisgodsdienst. De Siberische 
voorganger met wie we veel gesproken hebben, heeft hierin zeer 
veel interesse. Materiaal met deze opbouw waarbij het een hulp 
kan zijn voor de ouders in de gezinnen, is hard nodig.
Ons werd de ruimte getoond waren alle boeken opgeslagen 
zijn toen het transport aankwam, de hele kamer lag vol. Nu, 
enkele maanden later lagen er nog enkele stapels met boeken. 
Het overige heeft zijn we mogen vinden. De Heere heeft een deur 
geopend!

De opslagruimte, van deze titels zijn 
meer dan 50 st. per titel ontvangen, 

meer als de helft is al uitgedeeld.

Thuis op de boekenplank
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Zorgen
We hebben veel gesproken met een van de voorgangers 
over het gemeente zijn in Siberië, Duitsland en Nederland. 
Opmerkelijk is dat we elkaar herkennen in dezelfde zorgen. 
Siberië kent een lange periode van vervolging en armoede, 
waarvan de gevolgen nog voelbaar en zichtbaar zijn. De laatste 
jaren neemt de welvaart toe. Dit heeft direct gevolgen voor 
de opgroeiende generatie, die hierdoor meer en meer naar 
binnen gericht wordt. Dit heeft negatieve gevolgen voor het 
gemeenteleven en het wervende karakter van de kerk om ook 
andere het Evangelie bekend te maken. Ook de huisgodsdienst 
komt hierdoor onder druk te staan. De welvaart neemt de tijd 
in beslag. Zien we hier niet de grote overeenkomst met onze 
gemeenten ons land?
 
Dankdag
Het was voor ons een bijzondere ervaring om de dankdag 
binnen deze gemeente mee te maken. Er is dit jaar een goede 
oogst, waardoor er voldoende voorraad is voor de komende 
koude winter. 

Tijdens een bezoek aan een familie uit de gemeente hoorden 
we uit de mond van een oude Christin het levende verlangen en 
uitzien naar de komst van de Heere Jezus. Zo’n rijk getuigenis 
geeft een diepe verbondenheid. De Heere bouwt Zijn Gemeente 
over het hele wereldrond!
Dat geeft een uitzien naar de eeuwige dankdag, waarin vervuld 
zal zijn wat we lezen in Jesaja 53:10b: Zo zal Hij zaad zien, Hij zal 
de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door 
Zijn hand gelukkiglijk voorgaan. 
 

Slot
De Heere heeft een deur geopend waardoor de boeken de 
gemeenten bereikten en voor het overgrote deel al verspreid 
zijn en de andere nog uitgedeeld zullen worden. Mensen 
worden opgeroepen deze werken te lezen. Het is ons gebed en 
uitzien dat de Heere, ook in dit afgelegen gebied, meer en meer 
Zijn soevereine genade gaat verheerlijken. 
In meerdere gemeenten hebben we met elkaar gesproken over 
de woorden uit Openbaring 3:8

Ik weet uw werken, zie, Ik heb een geopende deur voor u 
gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine 
kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet 
verloochend.

Een geopende deur en tegelijk een kleine kracht, maar de 
Heere Zelf zal ervoor zorgen dat Zijn Gemeente bij Zijn Woord 
bewaard wordt en Zijn Naam zal verheerlijken.

Een herinneringsbord met daarop Hebreeën 11:1

“Zo’n rijk getuigenis 
geeft een diepe 
verbondenheid. De 
Heere bouwt Zijn 
Gemeente over het 
hele wereldrond!”
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“Ik weet uw werken, zie, Ik 
heb een geopende deur voor u 
gegeven, en niemand kan die 
sluiten; want gij hebt kleine 
kracht, en gij hebt Mijn Woord 
bewaard en hebt Mijn Naam  
niet verloochend.”
Openbaring 3:8

Klaar om meegenomen te worden door iedereen....

De kerkbibliotheek,  
hier wordt veel gebruik  

van gemaakt.
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MEDITATIE

Op zoek naar één ziel
Er is een Joods gezegde: Wie één enkele Joodse 
ziel redt, heeft volgens de Schrift een hele 
wereld gered. Hoeveel rijker is het Evangelie 
dat in het bijzonder na Pinksteren mocht 
worden verkondigd. Dat vanwege de offerande 
van één Mens, de Zoon van God, een heel 
volk zal worden behouden. Een volk dat God 
van eeuwigheid heeft liefgehad en dat Hij in 
de tijd opzoekt en zalig maakt. Ja, ze worden 
opgezocht, één voor één.  

Deze opzoekende zondaarsliefde is zo zichtbaar in de 
geschiedenis van de kamerling (Handelingen 8). Filippus moest 
er een grote gemeente (Samaria) voor gaan verlaten. Maar kan 
dat wel, een grote gemeente verlaten terwijl je niet weet waar 
je precies naar toe moet? Ja dat kan. Als God het zegt. Dat was 
voor Filippus voldoende. “En opdat de mensen tot het geloof 
worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van 
deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; 
door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en 
het geloof in Christus, den Gekruisigde.” (Dordse Leerregels 1: 3). 
Wat is de ziel van één zondaar veel waard in Gods ogen. 

Jezus ging er speciaal voor naar delen van Tyrus en Sidon om de 
Kananese vrouw Zijn weldaden te schenken. En Hij ging speciaal 
door Samaria om de vrouw bij de waterput  te zaligen. Zo gaat 

ook Fillippus op weg naar … één ziel. Luisterend naar Zijn stem. 
Precies op tijd, op Gods tijd, staat hij op een kruising. Er komt 
een wagen voorbij. In de wagen zit een machtige buitenlander 
(kamerling) die … in Gods Woord zit te lezen. De Heilige Geest 
geeft het Filippus te kennen:  ‘ga toe en voeg u bij dezen wagen’. 
Filippus loopt met grote snelheid op de wagen af en hoort de 
kamerling uit de profeet Jesaja lezen.vEr komt een gesprek 
op gang naar aanleiding van de door hem gestelde vraag: 
“verstaat gij ook  hetgeen gij leest?”. De man op de wagen geeft 
te kennen dat hij behoefte heeft aan een uitlegger. Hij smeekt 
Filippus naast hem te komen zitten en hem te onderwijzen. 
Over dat onderwijs staat er zo treffend: “en beginnende van 
diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus." 

Al bijna twee duizend jaar na Pinksteren mag dit werk 
voortgezet worden. Ook in India, Ghana en Rusland. Opdat 
mensen uit de duisternis worden getrokken tot het licht. 
Schapen en lammeren die moeten worden toegebracht tot de 
kudde van Christus. Ze mogen worden geweid in het Woord 
Gods, maar moeten ook worden gehoed tegen dwalingen. En 
wat is nadere toerusting dan ook noodzakelijk. Maar nu komt 
ook de vraag tot u. Heeft u de Christus waarvan Jesaja spreekt 
al in uw leven ontmoet? Zoek Hem dan toch, zoals de kamerling 
Hem zocht. Nu is Hij nog te vinden. In de weide van Zijn Woord. 
Opdat u net als de kamerling getroost mag voortreizen, in het 
leven en in het sterven. “Nu reis ik getroost onder 't heiligend 
kruis: Naar 't erfgoed daar boven, in 't Vaderlijk Huis”. 

Ds. W.A. Zondag
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JEUGDWERKACTIE 
2017 / 2018
 
D.V. 1 december start de Jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig 
onderwijs’. In samenwerking met het Deputaatschap 
Bijbelverspreding gaan de jongeren van de +16 verenigingen
met elkaar nadenken over christelijk onderwijs en 
toerusting vanuit de Bijbel in India.

We weten dat christenen in India het niet gemakkelijk hebben. De tegenstand 
vanuit radicale hindoegroepen wordt groter. Toch zien en horen we dat de 
kerk in India groeit. En dus groeit ook de vraag naar toerusting van jongeren 
en ouderen. Want hoe kun je, als voorganger van de gemeente de vragen van 
jongeren beantwoorden als je zelf niet onderwezen bent in de Bijbel? En hoe kun 
je leidinggeven aan een zondagschool of jeugdvereniging als je de geloofsleer 
niet begrijpt?

Met de actie #Geloofwaardig onderwijs willen we boeken over de kennis van de 
Bijbel en de geloofsleer en trainingen voor leidinggevenden van zondagscholen 
en jeugdverenigingen samenstellen. Om goed aan te sluiten bij de Indiase cultuur 
is het nodig om samen met christenen daar de materialen te ontwikkelen.
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Afgelopen september 

heeft u de kaart ontvangen 

met een impressie van de laatst  

gehouden conferentie in Ghana. 

Opnieuw een aantal foto’s 

van deze conferentie.
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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

colofonDeputaatschap 
Bijbelverspreiding 
 
Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt 
zorg voor en bevordert de verspreiding van 
Gods Woord en de klassieke, gereformeerde 
belijdenisgeschriften in de meest zuivere 
vertalingen. Door het geven van informatie over 
ons werk in de diverse landen, krijgt men een 
goed beeld van de omvang van het werk.

Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?
Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het 
algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn: 
Tel. 079 – 34 60 404, info@bbministry.com
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Nieuws uit Ghana
Per 1 september is de manager van de bookshop 

pastor Samuel Hayford officieel met pensioen. Gideon 

Aburabura is hem opgevolgd. Gideon is sinds 1996 

werkzaam in de bookshop als medewerker. Hij verzorgd 

de boekverkoop in het land bij de universiteiten en 

bijbelscholen. Gideon wordt op dit moment ingewerkt 

door pastor Hayford. Pastor Hayford hoopt nog 

betrokken te blijven bij de bookshop. De komende 

maanden in de overdracht van de werkzaamheden. 

In het inwerken van de nieuwe medewerkers en als 

bestuurslid van de Ghaneese raad van bestuur van de 

bookshop.

 

Als medewerker is benoemd de heer Augustine 

Owusu-Addo. Gehuwd, vader van 6 kinderen. Leider 

van de zondagsschool en het evangelisatieteam van 

zijn gemeente. Als partime medewerker is benoemd: 

Evans Atiglah. Onlangs gehuwd. Hij is zijn studie aan 

de Bijbelschool aan het afronden. Geeft ook les op de 

zondagsschool en is werkzaam als Uber-taxi chauffeur.

Evans Atiglah

Augustine Owusu-Addo


