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Van de redactie

Voor u ligt weer een nieuw nummer van Silas. Het wereldwijde 
werk van Bijbelverspreiding mag nog steeds doorgaan. ‘Iedere 
Bijbel is een zendeling’, zei ooit C.H. Spurgeon. In zekere zin 
geldt dat ook van een Bijbels boek, fysiek of digitaal, en een 
traktaat met een Bijbelse boodschap. Er zijn mensen tot beke-
ring gekomen doordat zij een traktaat vonden of lazen. Het on-
derstreept de noodzaak om met het werk van Bible and Book 
Ministry door te gaan. Het aantal titels –en talen– op de website
neemt toe. Neem gerust eens een kijkje op 
www.bibleandbookministry.com en oordeel zelf. 

In dit nummer worden ook reacties weergegeven die wij via de 
genoemde site krijgen. Ze komen zowel uit Azië, Afrika als Eu-

ropa. En soms stemmen ze tot nadenken. Collega Schot schrijft 
iets over het vertaalwerk dat mag plaatsvinden, en attendeert 
op boeken die in het Indonesisch zijn verschenen. Collega Otte 
heeft een vrijwilliger geïnterviewd, de heer L. Droogendijk uit 
Barneveld. Hij verleent waardevolle hand- en spandiensten ten 
behoeve van het digitale lectuurproject. Ook het voorlichtings-
werk kan weer opgepakt worden. Daarvoor kan onze voorlichter 
benaderd worden, bijvoorbeeld als vereniging of school.

"Voort, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn 
loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u" (2 Thess. 3:1).

A. Jobse, redactielid

Bram Jobse

"Voort, broeders, bidt voor ons, 
opdat het Woord des Heeren 
zĳ n loop hebbe, en verheerlĳ kt 
worde, gelĳ k ook bĳ  u" 
(2 Thess. 3:1)

Oekraïners met de Bijbel en het Groot Bijbels Dagboek (B.J. van Wijk)
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ALLERHANDE LECTUUR 
VOOR INDONESIËRS
Sola gratia (alleen door genade), Sola fi de (alleen door geloof), Sola Scriptura (alleen 
door de Schrift), Solus Christus (alleen Christus) en Soli Deo Gloria (alleen God de 
eer). Deze vijf sola's stonden in de Reformatie centraal.

Op 31 oktober 2022 konden maar liefst een drietal 
grote lectuurprojecten worden afgerond. Na een lang 
traject was de Indonesische vertaling van de kerk-
geschiedenis Het Woord gaat voort (H. van Dam) 
gereed. Ook konden op Hervormingsdag de Indone-
sische uitgaven Mijn Bijbel heeft een rode draad (Pe-
ter van Olst) en Brug naar Genesis deel 2 (ds. A.T. 
Vergunst) op de website bibleandbookministry.com 
worden gepubliceerd. 

In Indonesië is op vlijtige wijze een viertal vertalers 
voor Bible and Book Ministry aan de slag. Zo werden 
vorig jaar ook de volgende boeken vertaald, gecheckt, 
vormgegeven en gepubliceerd:

• De Man Christus Jezus, een preek van 
C.H. Spurgeon over Hebreeën 7:4.

• Sterven is winst (Rachel Lane), een 
beschrijving van het leven van het 
zendelingenechtpaar John en Betty Stam.

• Het christelijk geloof in vraag en antwoord.
Over de kernzaken in Gods Woord. Deze 
uitgave van het deputaatschap Evangelisatie 
–van de hand van ds. C. Sonnevelt– is met 
name bestemd voor evangelisatiedoeleinden.

• Biografi e en avonturen van een zendeling. Dit 
boekje gaat over het leven van William Carey.

Het vertalen, checken en vormgeven van al deze 
boeken kost de nodige tijd én fi nanciële middelen. 
We zijn dankbaar voor de goede samenwerking met 
de Stichting Vrienden van de Matthew Henry en een 
particuliere sponsor, door wie aanzienlijke giften 
ter beschikking gesteld werden. Daardoor konden 
deze lectuurprojecten voor de Indonesische mede-
mens worden geïnitieerd en gerealiseerd. We bidden 
dat deze uitgaven onder de Indonesische bevolking 
hun weg mogen vinden en voor hen tot tijdelijke en 
eeuwige zegen zullen zijn.

J.M. Schot, projectcoördinator 
Bible and Book Ministry

1. Het Woord gaat voort (H. van Dam)
2. Mijn Bijbel heeft een rode draad (Peter van Olst) 
3. Brug naar Genesis 1 (ds. A.T. Vergunst)
4. De Man Christus Jezus (C.H. Spurgeon)
5. Sterven is winst (Rachel Lane)
6. Het christelijk geloof in vraag en antwoord (EVGG)
7. Biografi e en avonturen van een zendeling (William Carey)

1

3 5

2

4

6 7

Silas 23 - 2023 | 3 

DBB_Silas 23-2023_V4.indd   3DBB_Silas 23-2023_V4.indd   3 17-02-2023   12:2317-02-2023   12:23



Interview met vrĳ williger Leen Droogendĳ k 

Voorzien in een wereldwĳ de behoefte 

Leen, je bent met name betrokken bĳ  de website. Waar-
mee ben je dan zoal bezig?
Ik verzamel en plaats geschikte lectuur voor de website 
bibleandbookministry.com. Dat verzamelen probeer ik te doen 
door slim gebruik te maken van boeken uit bestaande refor-
matorische bibliotheken. Zo is er recent een samenwerking tot 
stand gekomen met een bibliotheek uit Amerika – Chapel Libra-
ry. Samen met de collega’s van Bijbelverspreiding nemen we de 
boeken door. Na goedkeuring van de bibliotheek plaats ik de 
boeken (of een link naar de boeken) op onze website. 

Het werk kan ik meestal af in een paar dagdelen per week. Soms 
zijn er weken bij waarin ik minstens 20 uur bezig ben. Het is een 
precies werk wat veel aandacht en afstemming vraagt.

Hoe ben je daar zo betrokken bĳ  geraakt?
Ik had het idee dat er veel mogelijkheden zijn om de collectie 
op de website uit te breiden. Doordat ik al lopende contacten 
had met medewerkers van het deputaatschap ben ik mee gaan 
denken en kon ik die mogelijkheden bespreken en onderzoeken. 
Die uitbreidingen probeer ik nu stapje voor stapje te realiseren. 

Mijn grootste drijfveer bij dit werk is dat het voorziet in een we-
reldwijde behoefte: een honger naar Gods Woord en de uitleg 
daarvan. Die neem ik waar uit nieuwsbrieven, gesprekken en 
vanuit het werk wat het deputaatschap doet. 

Een mooi voorbeeld: onlangs kreeg ik 60 video’s – met prachtige 
Bijbelverhalen - van een zendingswerker uit Afrika. Die video’s 
kunnen ook heel goed tijdens Engelse lessen, gegeven door onze 
zendingswerkers, gebruikt worden. Daarmee kunnen ze hun les-
sen vormgeven en tegelijkertijd onder kinderen het Woord ver-
spreiden.

Het werk van het deputaatschap Bijbelverspreiding wordt voor een aanzienlijk deel door vrijwilligers gedaan. 
Eén van hen is Leen Droogendijk (68) uit Barneveld. Getrouwd, vader van drie dochters, met een achtergrond 
als beleidsmedewerker in de zorg en daarvoor in de IT-sector. Vanwege toenemende slechtziendheid ging hij in 
2018 met vervroegd pensioen. Met zijn kennis en kunde op onder andere IT-gebied doet hij nu vrijwilligerswerk 
voor het deputaatschap.

Leen Droogendijk
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„Mijn grootste
drijfveer bij dit werk
is dat het voorziet
in een wereldwijde
behoefte: een honger
naar Gods Woord en
de uitleg daarvan.”

Om wat voor boeken gaat het zoal?
Het gaat met name om oudere Puriteinse werken die ook in Ne-
derland bekend zijn. Door de bekendheid van de titels en erken-
ning ervan kunnen we ze ook goed gebruiken in andere talen. De 
rijkdom in deze geschriften willen we niet voor onszelf houden, 
maar we selecteren deze boeken juist om ze weer in andere ta-
len uit te delen.

Nadat we een selectie hebben gemaakt, staan de werken nog 
zomaar niet op de website. Ze moeten beschikbaar zijn, er moet 
een voorblad gemaakt worden en er moet goedkeuring gegeven 
worden van de bibliotheek of uitgever, etc. Als laatste stap wor-
den de boeken op de website geplaatst. 
Zo zijn er de laatste tijd veel werken in met name het Engels en 
Spaans bijgekomen. 

Voorlopig ben je dus nog niet klaar…
Inderdaad, de lijst met goede lectuur is lang en er zijn nog zoveel 
mogelijkheden. Door middel van deze website kunnen we allerlei 
doelgroepen steeds breder bedienen met lectuur op verschillen-
de terreinen. 

Er zijn ook nog verschillende toekomstmogelijkheden. Bijvoor-
beeld in het ontwikkelen van digitale cursussen. Kortom: Dit 
mooie werk, dat zo duidelijk in een wereldwijde behoefte voor-
ziet, is nog lang niet klaar!

Winst doen met het Woord
Wanneer doen wij winst met het Woord?
Daarop wijst ons de apostel in Hebreeën 4:2: „Het Woord der 
prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet 
gemengd was in degenen die het gehoord hebben.” Dàn doet 
dus het Woord nut, wanneer wij het met geloof vermengen, 
dat wil zeggen wanneer wij het zó horen dat wij geloven, en 
wanneer wij zó geloven dat wij naar de gedaante van het 
Woord worden veranderd. „Gij zijt van harte gehoorzaam ge-
worden aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven 
zijt” (Rom. 6:17). Het is niet hetzelfde of de waarheid aan ons 
overgegeven is, of dat wij aan de waarheid overgegeven zijn. 
De woorden bevatten een beeldspraak, ontleend aan lood of 

zilver, dat in een bepaalde vorm gegoten wordt en zo een vorm 
krijgt. Dàn doet het Woord ons nut, wanneer onze harten in de 
vorm van het gepredikte Woord gegoten en in zijn gedaante 
veranderd worden. Zoals het zaad geestelijk is, zo is ook het 
hart geestelijk. Wij moeten de bij nadoen, die de zoetigheid 
uit de bloem zuigt, ze daarna in de korf brengt om ze in ho-
ning te veranderen. Zo moeten ook wij, nadat we een bepaalde 
voortre� elijke waarheid uit Gods Woord gezogen hebben, die 
door heilige meditatie en overdenking in de korf van ons hart 
brengen en in zielenhoning veranderen. 

Thomas Watson (1620-1686)
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Zelfs de onbereikten worden bereikt
De digitale lectuursite van Bible & Book Ministry breidt zich steeds verder uit. Er staan nu in 
totaal 590 titels op de website, onderverdeeld in 15 verschillende talen. Wĳ  kunnen constateren 
dat deze boeken veel gedownload en gelezen worden in verschillende landen ter wereld. En wĳ  
ontvangen er soms ook mooie reacties op. Wĳ  willen er hieronder graag een aantal delen.

Bericht uit Indonesië: 

Uw e-boeken zijn erg goed. Er is in het 

Indonesisch nog steeds heel weinig 

van. Door het lezen van uw e-boeken 

ontvangen we veel zegen en toerusting. 

Plaats er nog meer alstublieft.

Bericht van een voorganger van een 
Baptistengemeente uit India:

Wij zijn zeer gezegend door uw ‘book-

ministry’ de afgelopen drie jaar. Door 

de wondervolle boeken en traktaten 

te verspreiden om de onbereikten te 

bereiken en met hen het Woord van onze 

Heere en Zaligmaker te delen. Het Woord 

ook onder niet-christenen uit te delen. 

Als we hen een Bijbel geven, zijn ze niet 

bereid om het te accepteren. 

Maar als wij uw lectuur geven, ontvangen 

ze die en lezen ze het en vragen om meer 

boeken om Gods woorden te kennen. Er 

is een wonderlijke Geest aan het werk in 

hun levens door uw waardevolle ‘book-

ministry’. Ga ermee door en probeer 

steeds meer mensen te bereiken. 

Dank u zeer, prijs God.

Bericht uit India van de voorganger van de 
Zionsgemeente te Andhra Pradesh:

Meneer, ik ben door uw e-books heengegaan in 

de Telugu-taal. Zij zijn zo behulpzaam om ons 

geestelijke leven te voeden en ons meer van 

God te doen kennen. Daarom verzocht ik u om 

de boeken te sturen die de jeugd en de kinderen 

van onze kerk zou helpen. Omdat uw boeken zo 

goed zijn en ons meer doen kennen over Gods 

Woord.

Een andere voorganger uit India schrijft: 

Wij komen elke zondag en ook nog op twee 

avonden met 50 leden bij elkaar. Voorzie ons 

alstublieft van gedrukte lectuur in de Telugu-taal 

voor de zondagschool en gemeenteleden. Soms 

leiden we samenkomsten met voorgangers. Dus 

voorzie ons alstublieft van boeken in Telugu.

Pastor Nicolas uit Kenya schrijft ons:

Het is zo’n groot voorrecht dat ik uw website 

op het spoor kwam, en het is mijn gebed –als 

God wil– dat we in staat zullen zijn er training 

uit te geven in de westelijke regio’s van Kenya 

met voorgangers en leiders van verschillende 

kerkgenootschappen, een netwerk van ca. 

150-200 voorgangers. Uw programma en 

organisatie zal een grote impact hebben op 

deze voorgangers en leiders, op echtparen, 

mannen en vrouwen.

Reacties op de lectuursite
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Het aantal aanvragen om fysieke boeken naar aanleiding van 

de website is ook groot. Vooral uit het Russische en Oekraïense 

taalgebied. Zoals Het Groot Bijbels Dagboek van B.J. van Wijk 

en Gebedsgestalten van Ds. F. Bakker in het Oekraïens. De ma-

gazijnbeheerder van EVGG pakt de verzending voortvarend op. 

De Heere doe al dit werk eeuwigheidsvruchten dragen.

A. Jobse, medewerker Bible and Book Ministry

Uit België verzocht een Oekraïense vluchteling om een pakket boeken in het Russisch, van W. à Brakel, 
W. Guthrie, J. Flavel, Th. Watson,  J. Bunyan en O. Winslow dat hem ook gestuurd is. Hij bedankt er 
hartelijk voor en schrijft:  

Heel erg bedankt voor de boeken. God zegene u. Ik heb uw boeken vandaag ontvangen en ben erg blij. Dank! 

Uw boeken zijn een echte zegen. Ooit ondersteunde de leer van een God Die alles bestuurt mij heel erg. 

Ik dank de Heere en u voor dit werk.

Uit Estland kwamen berichten van een Oekraïens echtpaar dat daarheen gevlucht is. Door een busongeluk 
in het verleden heeft de man –Serhiy– een sterk verminderd gezichtsvermogen. Zijn vrouw –Mariya- 
heeft er ook letsel aan overgehouden. Hun fl at in een Oekraïense stad is gebombardeerd en ze hebben 
nu een veilig onderkomen in Estland. Eerst verzocht hij om een Oekraïense Kulish Bijbel en een aantal 
Russischtalige boeken. Daarna zelfs om een Nederlandse Bijbel, omdat hij zich die taal eigen heeft 
gemaakt. Hij schrijft na de ontvangst van zijn eerste pakket:

Beste vrienden, vandaag heb ik uw pakket met prachtige boeken ontvangen. Uw boeken zijn echt uitnemend, 

namelijk het negendelige Bijbelcommentaar van Matthew Henry, Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen van 

H. van Dam, Herinneringen aan R.M. M’Cheyne door Andrew Bonar, de Korte Catechismus van James Fisher 

en de Vijf punten van het calvinisme van W.J. Seaton. Veel dank! Stuur alstublieft de Institutie van Calvijn en 

boeken van John Bunyan. 

Op een ander tijdstip schrijft hij:
Ze zijn als juwelen voor mijn ziel. Ik snak naar de diepe geestelijke waarheid. 

Opnieuw zijn er Russischtalige boeken naar Estland gestuurd van o.a. Edwards, Boston en Watson.

Reacties op de fysieke 
boekenverzending
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Colofon

Ds. L. Blok, voorzitter 
Ds. G. Clements, tweede voorzitter 
Ds. W.A. Zondag, secretaris 
M. van der Wilt, penningmeester
J.L.H. Bareman
Ds. G.P. van Nieuw Amerongen 
A.L. Plomp 
Ds. C. Sonnevelt 

Redactie:
A. Jobse, A.M. Otte, 
J.M. Schot, Ds. W.A. Zondag

Algemeen secretaris:
A.M. Otte
Van Renesselaan 25
3771 JX Barneveld
secretaris@bbministry.com
info@bbministry.com

Voorlichting: 
A.H. van der Toorn
Tel. 079-3460404 
voorlichter@bbministry.com

Projectcoördinator: 
J.M. Schot
info@bibleandbookministry.com 

Vormgeving:
PromoVisique, Capelle aan den IJssel

Productie en logistiek:
Tinto Media, Hendrik-Ido-Ambacht

Oplage: plm. 34.000 ex.

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 het Deputaatschap
Bijbelverspreiding fi nancieel te steunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding 
Woerden

IBAN DLP: NL28 RABO 0364 0341 49
t.n.v. Digitaal Lectuur Project te Woerden

www.bbministry.com
www.bibleandbookministry.com

We komen graag bĳ  u langs!
Door het geven van informatie over ons werk in de diverse landen, krijgt men 
een goed beeld van de omvang van de verspreiding van Bijbels-gereformeerde 
lectuur. We komen graag op uw verenigingsavond, zangavond, gemeente-
avond of op uw school met een presentatie of een appelwoord het werk van 
het Deptutaatschap Bijbelverspreiding nader toelichten.

Mail of bel ons voor een afspraak:
E voorlichter@bbministry.com 
T 0348 342 182
M 06 19 13 20 74
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Blijf ook 
op de hoogte 

door ons te 
volgen op 

social media!

Instagram: @bijbelverspreidinggergem
Facebook: @bijbelverspreidingGerGem
LinkedIn: Bible and Book Ministry

Oekraïense kinderen zijn blij met de vertaling van Een Kind is ons geboren (ds. C.J. Meeuse)
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