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Van de algemeen secretaris

Met dit goedgevulde blad bent u als lezer in de gelegenheid om 
weer op de hoogte te zijn van onze activiteiten. Zo kunt u in dit 
nummer lezen over het ontstaan en de voortgang van het werk in 
Ghana. Al veertig jaar lang is het deputaatschap daar actief en het 
werk gaat nog steeds door. Ook over het werk in India geven we u 
een impressie vanuit de bezoekverslagen en de reacties van lezers. 
Daarnaast leest u over het Digitaal Lectuurproject, het project Na-
men en feiten en nog veel meer.

Onze activiteiten waren in het verleden uitsluitend op het buiten-
land gericht. De ingrijpende oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
heeft dat de afgelopen maanden veranderd. In dit nummer leest 
u over de verspreiding van Russische en Oekraïense lectuur onder 

vluchtelingen en via hulptransporten. Zo is er een mogelijkheid tot 
verspreiding ontsloten die we niet hadden verwacht. 

We zien veel veranderingen in het werk: de digitalisering neemt 
toe, werkers komen en gaan, een oorlog breekt uit. Toch blijft het 
werk doorgaan omdat Hij dezelfde blijft: „Want Ik, de HEERE, word 
niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd” 
(Mal. 3:6).

Vanuit India hoorden we dat het werk van het deputaatschap op-
gedragen wordt in het gebed. Mag dit werk ook een plek hebben of 
krijgen in uw gebed?

A.M. Otte

Adriaan Otte

We zien veel veranderingen in 
het werk: de digitalisering neemt 
toe, werkers komen en gaan, een 
oorlog breekt uit..
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MEDITATIE

PROFETISCH WOORD
„En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is…”
(2 Petr. 1:19a)

Bij het naderen van zijn stervensuur wil Petrus nog eens 
benadrukken dat het Evangelie dat hij mocht brengen be-
trouwbaar is. Het is immers de vervulling van het Woord 
dat de profeten, waaronder Jesaja, hebben gesproken. 
Gedurende vele eeuwen hebben zij de komst van Christus 
aangekondigd. Zij hebben Hem getekend in Zijn Borg-
werk, in Zijn ambten, in Zijn namen, in Zijn vernedering, 
in Zijn verhoging. Ja, zó is Christus –als de Heilige Geest 
het verstand verlicht– te kennen uit de Schriften. Daarom, 
als Jezus de Emmaüsgangers onderwijst, is dat uit het Pro-
fetenwoord: „En begonnen hebbende van Mozes en van al 
de Profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen 
van Hem geschreven was” (Luk. 24: 27).

De apostel vergelijkt dit Woord met een helder licht of een 
sterke lamp. Waar het licht aan gaat, moet de duisternis 
wijken. Het licht verdrijft de duisternis. Doe in een don-
kere kamer een lamp aan en plotseling is het ‘licht’ en de 
hele omgeving is anders. Dan zie je voorwerpen staan en 
liggen die je eerst niet kon zien. Welnu, als de Heere met 
Zijn licht gaat schijnen in de donkere wereld, gaan mensen 
van wie de ogen geopend worden dingen zien die eerst niet 
gezien werden. Zoals eens de blindgeborene zei: „één ding 
weet ik, dat ik blind was, en nu zie” (Joh. 9:25b). 

De bekende oudvader Petrus Immens (1664-1720) schrijft 
dat de Heere in de wedergeboorte twee ogen geeft. Het 
ene oog laat zien wie de zondaar is voor Gods heilig aan-
gezicht. Dat oog leert hem dat hij zó voor God niet kan 
bestaan en zó niet voor Hem kan verschijnen. En dat 

leert hem zichzelf schuldig verklaren. „Ik heb gedaan wat 
kwaad was in Uw oog” (Ps. 51:2 ber.) en dat God geen 
afstand doet van Zijn heilig recht. Want aan Gods eisende 
gerechtigheid moet genoeg gedaan worden (HC Zondag 4). 
Met de tollenaar in de gelijkenis leert zo’n levend gemaak-
te zondaar om genade te bedelen: „O God, zijt mij zondaar 
genadig” (Luk. 18:13b). 

De wedergeboren zondaar krijgt nóg een oog, merkt voor-
noemde oudvader op. Een oog om te zien op de enige Naam 
onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij gaat de Heere 
Jezus benodigen als Zijn Borg en Zaligmaker. Er komt een 
ware honger en dorst naar Zijn gerechtigheid. Dit tweede 
oog mag Christus gaan ontdekken, zoals Hij Zich in het 
Profetisch Woord heeft geopenbaard. Hem gaan zien, is 
Hem gaan kennen en beminnen. Dat is een ‘toestemmen 
en een vertrouwen’ (HC Zondag 7). Het is Gods Geest die 
alle duisterheden in de ziel zó gaat opklaren, „dat zij in 
staat is om met God het verbond te maken” en zo geleid 
„tot de toestemming zelf komt”, schrijft Immens. Zulken 
gaan de Koning zien in Zijn schoonheid, beminnelijkheid, 
noodzakelijkheid, gepastheid en dierbaarheid. In de weg 
van de middelen wil de Heere nog steeds zondaren leiden 
tot de kennis van dé Verlosser. Daarom dringt Petrus er bij 
de lezers op aan om dít Woord te geloven, te aanvaarden. 
„Gij doet wel dat gij daarop acht hebt” (2 Petr. 1:19b). 
Heeft u dat, door het werk van Gods Geest, al mogen doen 
lezer?

Ds. W.A. Zondag, secretaris

„Immens schrijft dat de Heere in de 
wedergeboorte twee ogen geeft: 
om zichzelf én om Christus te zien.”

Silas 21 - 2022 | 3 



40
In de Silas van maart 2020 werd het 25-jarig jubileum van de boek-
winkel in de Ghanese hoofdstad Accra gememoreerd. Afgelopen 
juni was het veertig jaar geleden dat het werk voor Ghana begon. 
Daarmee zette het deputaatschap Bijbelverspreiding een eerste 
stap om zelf het verspreiden van Gods Woord op zich te nemen. 
Naar aanleiding van contacten met het Schotse Blythswood Tract 
Society (BTS) eind jaren zeventig ging gaandeweg de gedachte 
bij deputaten leven dat het een goede zaak zou zijn om zelf een 
project ter hand te nemen, en zo ook gestalte te geven aan het 
mandaat dat in 1971 aan het zojuist opgerichte deputaatschap was 
meegegeven. Het BTS, uitgaande van de Free Presbyterian Church 
of Scotland, verrichtte eerst evangelisatiewerk in het Schotse Glas-
gow. Dit breidde zich uit tot verschillende landen buiten Europa, 
waaronder het West-Afrikaanse land Ghana. Het BTS verspreidde 
daar traktaten en Bijbelcursussen. Het maken van een Bijbelcursus 
werd beloond met een gratis Engelse Bijbel. Dit concept sprak wel 
aan en zou in Nederland worden overgenomen. Een terugblik uit 
begin jaren tachtig.

Vrijwilligers
Een aantal Nederlandse studenten, die in hun vakantie vrijwilli-
gerswerk in Schotland deden, wilden wel op zich nemen om de 
stapels met post mee naar Nederland te nemen. Maar wie moest 
dit gaan doen? Ds. C. Harinck, secretaris van het deputaatschap, 
was inventief: als predikant van Dordrecht zag hij wel mogelijk-
heden om iets in zijn standplaats te organiseren. Daartoe ver-
scheen op 1 april 1982 een stukje in De Saambinder met het ver-
zoek of vrijwilligers, liefst uit de omgeving van Dordrecht, zich bij 
de secretaris wilden melden. De oproep sloeg aan: zo’n twintig 
personen reageerden. Op 15 juni 1982 kwamen deze mannen en 
vrouwen samen in een zaal van de Dordtse Julianakerk, onder lei-
ding van ds. Harinck. Het doel van het initiatief werd uiteengezet, 
en er werd een plan van aanpak opgesteld. Het resultaat van die 
avond was dat een commissie in het leven werd geroepen. Er werd 
een bestuur gevormd en diverse Dordtse gemeenteleden van de 
plaatselijke Gereformeerde Gemeente wilden hun schouders onder 
dit werk gaan zetten. 

Noodcursus
De opstart bleek niet eenvoudig. Toen de dozen met achterstalli-
ge brieven uit Schotland aankwamen, bleken deze al heel oud te 
zijn. Echter, het grootste probleem was het wachten op materiaal. 
Schotland had cursusmateriaal en traktaten beloofd, maar na we-
ken wachten was er nog niets. De commissie besloot het er niet 
bij te laten zitten en dan zelf maar een ‘noodcursus’ in het leven 
te roepen. Van het cursusboekje over de Bijbelboeken Markus en 
Handelingen maakten enkele leden een uittreksel van ongeveer 
tweehonderd vragen en lieten dit vermenigvuldigen. Zo kwam er 
een eenvoudig gestencilde cursus. Daarnaast werd een cursus uit 
Schotland over het Bijbelboek Genesis vermenigvuldigd. Dit gold 
ook voor een aantal traktaten, die in groten getale werden geko-
pieerd. Zodoende kon er toch een start gemaakt worden met het 
verzendklaar maken van de eerste lessen naar Ghana, op basis van 
de oude brieven. De Julianakerk had in die tijd nog maar beperk-
te zaalruimte, maar het lukte om met de ruimte te woekeren en 
vandaaruit –soms wekelijks– de pakketjes klaar te maken. Met veel 
ijver werd het inpak- en verzendwerk in de avonduren ter hand ge-
nomen, waarbij soms het nachtelijk uur werd overschreden. Na een 
aantal weken stonden vele postzakken klaar om verstuurd te wor-
den. Ze vonden hun weg naar het grote postkantoor van Rotterdam 
om vandaar verscheept te worden naar Ghana. De afzender heette: 
Blythswood Tract Society, Holland Branch. 

JAAR 
WERK 
VOOR 

GHANA

Artikel Reformatorisch Dagblad 2 november 1985
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(Te)veel vragen
Na ongeveer een jaar kwam het gedrukte materiaal uit Schotland 
en de eerste partij Engelse Bijbels beschikbaar. Pallets met cursus-
boekjes en Bijbels stonden op de stoep voor de, inmiddels lege, 
pastorie aan de Krispijnseweg. De kerkenraad van Dordrecht ver-
leende de werkgroep ruimte om in haar gebouwen dit werk ter 
hand te nemen. De titel van het cursusboekje over de Bijbelboeken 
Markus en Handelingen was: Let’s study Mark & Acts. Het bevat-
te maar liefst 577 vragen, naast de uitleg. Het betekende dat de 
prijs van de verzendkosten omhoogging. Het grote aantal vragen 
bleek ook voor de ontvangers in Ghana een redelijk hoge drempel 
te zijn. Later zou de commissie besluiten om uit deze vragen een 
selectie van 250 vragen te maken en het boekje in eigen beheer te 
laten drukken. Daarnaast moest een vervolgcursus ontwikkeld wor-
den die, samen met de eerste gecorrigeerde cursus, aan de cursist 
teruggestuurd kon worden. Een kerngroep uit de commissie ging, 
onder auspiciën van ds. C. Harinck, daarmee aan de slag. Gekozen 
werd voor het Oude Testament, aan de hand van de oude methode 
Namen en feiten. Ds. Harinck voorzag de eenvoudige boekjes van 
een verklarende tekst. Ook schreef hij enkele nieuwe traktaten, zo-
als: De enge poort, Hel en hemel en De nieuwe geboorte. 

Alles schriftelijk
Intussen kwamen ook langzaam de eerste gemaakte cursussen door 
Ghanese deelnemers binnendruppelen. Dat betekende dat deze 
nagekeken en gecorrigeerd dienden te worden. Via De Saambinder 
werden oproepen geplaatst om correctiemensen te werven. Dit had 
resultaat, er meldden zich voldoende mensen. Het betekende wel 
dat de cursussen naar correctoren uit heel Nederland opgestuurd 
dienden te worden. Als iemand klaar was met correctie, stuurde hij 
of zij deze weer naar Dordrecht terug. Vervolgens ging de gecorri-
geerde cursus op de post naar Ghana, met de vervolgcursus. Alles 
ging toen schriftelijk. Deze werkwijze is ruim dertig jaar gehanteerd, 
totdat internet ook dit Afrikaanse land binnendrong en de respons 
tot een nulpunt was gedaald. Het was het einde van het schriftelijk 
cursuswerk, maar niet van de verspreiding van Gods Woord in Ghana.

A. Jobse, medewerker Bible and Book Ministry

„Wel twintig 
vrijwilligers reageerden.”

De net opgerichte commissie in Dordrecht (1982)

Materiaal schriftelijke cursus Ghana uit de beginjaren

Eerste gestencilde lesmateriaal voor Ghana
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Afgelopen jaar is veel lectuur verspreid onder Oekraïense 
vluchtelingen. Op die manier is zaad gestrooid. De meeste 
boeken zijn ook te lezen en te downloaden via onze website 
bibleandbookministry.com Sinds afgelopen zomer is daar ook 
een Oekraïense pagina te vinden. Naast boeken zijn enkele 
duizenden sleutelhangers via hulptransporten naar Oekraïne 
verspreid. Op de achterkant staat een QR-code die verwijst naar 
de website. Daarop staan zeventig Russische boeken en sinds 
afgelopen zomer ook vijf Oekraïense boeken en enkele video’s 
voor kinderen.

Bijbelverspreiding is diverse Oekraïense vertaalprojecten gestart, 
met name voor kinderen en voor evangelisatie. De boeken die 
gereed zijn, worden op genoemde website gepubliceerd.

Boodschap voor vluchtelingen

540x

Een vrijwilliger uit Lisse stuurde ons de volgende bemoedigende reactie: 

„We hebben net lectuur kunnen uitdelen in een vluchtelingenopvang voor 

Oekraïense mensen in Den Haag. Wat we over hadden hebben we neergelegd 

bij de informatiebalie. Ze waren er echt heel blij mee. Gelijk kwamen meer 

vrouwen vragen of we nog meer kinderbijbels voor ze hadden. Kunt u ons 

misschien nog een aantal kinderbijbels toesturen?”

Deze meneer is blij met de 
Russische Bijbel (uitgave TBS) die 

hij gekregen heeft.

Deze mevrouw ontving zojuist een 
Oekraïens Nieuwe Testament en 
een Russische kinderbijbel.

Een bijzonder en veelzeggend detail.  
Bij het uitdelen van Bijbels werd aan de 
soldaten gevraagd of men uit Oost- of 
West-Oekraïne kwam. Degenen die 
uit het oosten kwamen, waren vaak 
Russische Oekraïners. Zij kregen een 
Russische Bijbel. De West-Oekraïners 
kregen een Oekraïens Nieuwe Testament.

1.
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Totaal zijn afgelopen jaar onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland 
en Oost-Europa ruim 18.000 Russische / Oekraïense Bijbels en boeken 
verspreid. We bidden dat het gestrooide zaad op Gods tijd en wijze zal 
ontkiemen. „Welgelukzalig zijt gijlieden die aan alle wateren zaait” 
(Jes. 32:20a).

De volgende boeken zijn onder andere verspreid: 
 Russisch:
1. Bijbel
2. Serie Bijbelverhalen voor jou:  

Oude Testament 1 / 2 en Nieuwe Testament 1 / 2 (EVGG), 
3. Het levenslied van Robert (M.H. Karels-Meeuse)
4. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 1  

(H. van Dam)
5. Christenreis voor kinderen (A.C.H. van Vuuren) 

 

Oekraïens:
6. Nieuwe Testament
7. Groot Bijbels Dagboek (B.J. van Wijk)
8. Gebedsgestalten (ds. F. Bakker)
9. Bijbelse leer, eenvoudig uitgelegd (B.A. Ramsbottom)

12.050x

530x

700x

2300x

560x

600x

440x 95x

Voor een volledig 
overzicht met boeken 
die verspreid zijn, zie 

bbministry.com

Serie Bijbelverhalen voor jou

3.

6.

2

4.

7.

5.

8. 9.
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Kringloopwinkels zijn er al genoeg? In Barneveld was nog ruimte voor 
een nieuwe tweedehandswinkel onder de naam Kringloop Waardevol 
(kringloopwaardevol.nl), uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten 
van Barneveld-Centrum/Zuid, Kootwijkerbroek en De Valk-Wekerom.

Het bestuur van de kringloop besloot bij de oprichting de opbrengst te 
bestemmen voor de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere 
Noden, Evangelisatie, Israël en Zending. Deputaatschap Bijbelversprei-
ding is verblijd dat tien procent van de opbrengst wordt bestemd voor 
het werk van het deputaatschap: de verspreiding van Bijbels-gerefor-
meerde lectuur. In verband met de coronapandemie werd de officiële 
opening enkele maanden uitgesteld. Vanaf de officieuze opening op 21 
januari jl. was de netto-opbrengst al € 50.000. Daarom ontving Bijbel-
verspreiding enkele weken voorafgaand aan de officiële opening al het 
mooie bedrag van € 5.000.

De meerwaarde van deze kringloop bestaat niet alleen uit het realiseren 
van een zo hoog mogelijke opbrengst maar –zoals bij de opening ook 
werd verwoord– vooral uit het hogere doel: financiële ondersteuning van 
de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld, onder Jood en 
heiden. Gods Woord zegt daarvan: „Want ik schaam mij het Evangelie 
van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk 
die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek” (Rom. 1:16).

Samen voor het Goede doel 
Waardevol initiatief in Barneveld

ZGG-fondsenwerver D.L. Elenbaas

Veel belangstellenden woonden de opening bij
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Tijdens de drukbezochte opening op 17 mei jl. waren er bijdragen 
van de heren G. Jacobs (voorzitter bestuur kringloop Waardevol), P. 
Eikelboom (directeur ZGG), B. Wijnne (wethouder Barneveld) en D.L. 
Elenbaas (fondsenwerver ZGG). De heren Eikelboom en R. Schouten, 
die als kartrekker bij de totstandkoming van Waardevol betrokken 
was, verrichten samen de openingshandeling. Ze onthulden een 
spandoek waarop de afdracht van Waardevol aan de vijf verschil-
lende doelen tot en met begin mei stond vermeld. Ds. J. van Laar 
sloot de bijeenkomst af met een meditatie en gebed. Na afloop 
kregen bezoekers de gelegenheid om de kringloopwinkel te bezich-
tigen.

Al met al een prachtig initiatief, waarvan we van harte hopen dat 
het navolging krijgt op andere plaatsen.

J.M. Schot, projectcoördinator Bible and Book Ministry

ZGG-directeur P. Eikelboom

Onthulling reeds opgehaalde bedragen

Ds. J. van Laar 
(predikant GG Barneveld-Zuid)

„Want ik schaam mij het Evangelie 
van Christus niet; want het is een 

kracht Gods tot zaligheid een  
iegelijk die gelooft, eerst den Jood,  

en ook den Griek.” (Rom. 1:16)
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Jaarlijks worden in opdracht van Bible and Book Ministry veel boeken van Puriteinen en hedendaagse 
auteurs vertaald. Zo wordt er bijvoorbeeld nauw samengewerkt met het deputaatschap Evangelisatie 
Gereformeerde Gemeenten, dat diverse Nederlandstalige uitgaven voor kinderen en voor evangelisatie 
ter beschikking stelt om in andere talen vertaald worden. Het gaat bijvoorbeeld om de serie Bijbelver-
halen voor jou (voor jonge kinderen), waarvan diverse deeltjes inmiddels in het Arabisch, Bengaals, 
Engels, Gujarati, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Oekraïens, Russisch en Tamil zijn vertaald. 

Totaal zijn er in het binnen- en buitenland ongeveer dertig vertalers 
voor Bible and Book Ministry aan het werk. Een van de Russische 
vertalers, Irina, stuurde recent de vertaling van het boek Houdt aan 
in het gebed van Robert Murray M’Cheyne toe. Ze schreef: „Ik heb 
de vertaling van het boek M’Cheyne's Helps to Devotion afgerond. 
Dit boek is erg goed en ik ben zeker dat het op veel vragen waar 
christenen mee worstelen antwoord zal geven. Het zal veel mensen 
een juist begrip van de Goddelijke waarheden geven.”

Advies aan tieners
Bij de start van de vertaling van Brug naar Genesis (deel 2) schreef 
Irina: „Ik vertaalde de boeken van dominee Vergunst eerder. Zij zijn 
erg interessant en bruikbaar. Ik adviseer tieners altijd om ze te 
lezen.” Dergelijke reacties van een vertaler zijn bemoedigend om 
door te gaan met het vertalen en verspreiden van Bijbels-gerefor-
meerde lectuur.

Onderwijs aan kinderen
Via de website kunnen bezoekers een reactie achterlaten. Daar 
wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Op die manier weten 

we enigszins hoe de boeken ontvangen worden. Zo liet Martin San-
deep ons weten: „Uw boeken zijn zeer nuttig voor mij. Ik heb veel 
geleerd uit uw boeken. Vooral kinderboeken zijn voor mij erg han-
dig om kinderen in diverse dorpen te onderwijzen over Christus.”

Vanuit het Spaanstalig taalgebied meldde Maximo: „Het materiaal 
met gereformeerde leer dat door deze media wordt gedeeld, is erg 
belangrijk voor mensen die niet gemakkelijk aan boeken kunnen 
komen.”

Gedrukte boeken
Naast waarderende reacties komen er via de website vragen bin-
nen. Zo vroeg Jorge uit Santiago (Chili) bijvoorbeeld: „Ik ben voor-
ganger van een groeiende gemeente en ik zou graag willen weten 
of het mogelijk zou zijn om enkele commentaren op de boeken van 
de Bijbel te ontvangen, voor mijn verdere theologische voorberei-
ding.” In dergelijke gevallen verwijzen we zoveel mogelijk door naar 
organisaties die gedrukte lectuur in de betreffende taal beschik-
baar hebben.

J.M. Schot, projectcoördinator Bible and Book Ministry

BIBLE AND BOOK MINISTRY

BEMOEDIGINGEN

„Uw boeken zijn zeer nuttig 
voor mij. Ik heb veel geleerd uit 

uw boeken. Vooral kinderboeken 
zijn voor mij erg handig om 

kinderen in diverse dorpen te 

onderwijzen over Christus.”

Martin Sandeep
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Namen en feiten: al op jonge leeftijd kwa-
men veel kinderen op reformatorische ba-
sisscholen in aanraking met deze vragen-
boekjes over de Bijbel. Ze hebben een grote 
bijdrage geleverd aan de basiskennis van 
het christelijk geloof. Het is echter niet over-
al ter wereld vanzelfsprekend dat deze ken-
nis voorhanden is. Bij christenen in andere 
landen is deze om verschillende redenen 
beperkt aanwezig. Daarom is Bible and Book 
Ministry najaar 2020 gestart met het Namen- 
en feitenproject. Projectcoördinator Bible and 
Book Ministry J.M. Schot beantwoordt enkele 
vragen over het project.

Wat was de aanleiding om het project te starten?
„De Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland heeft Namen en 
feiten enkele jaren geleden opgefrist. De huidige methode is 
opgesplitst in vier delen (leeftijdscategorie 8-12 jaar), bij deel 
3 en 4 zijn antwoordenboekjes beschikbaar. De verschillende 
deeltjes zijn nu kleurrijker en overzichtelijker dan vroeger. We 
hebben contact opgenomen met de school, die toestemming 
gaf om de methode in meerdere talen te vertalen.” 

In welke talen wordt Namen en feiten vertaald?

„De deeltjes zijn eerst naar het Engels vertaald. Het mes 
snijdt aan twee kanten: de Eben-Haëzerschool had namelijk 
belang bij een Engelse vertaling voor het onderwijs in de bo-
venbouw. De Engelse vertaling is inmiddels helemaal gereed. 
Deel 1 en 2 komt beschikbaar via onze website bibleandbook-
ministry.com Deel 3 en 4 kan via de webshop van Driestar 
Educatief worden aangeschaft.
Behalve het Engels worden de deeltjes van Namen en feiten 
ook in het Hebreeuws, Russisch en Spaans vertaald. De deel-
tjes in laatstgenoemde talen komen gratis beschikbaar via 
onze website.”

Hoe verloopt de voortgang van het project?
„De Spaanse vertaling is inmiddels helemaal gereed. Een 
aantal deeltjes staat op onze website, enkele deeltjes volgen 
later. 
Deel 3 en 4 en de antwoordenboekjes zijn naar het Russisch 
vertaald, alleen de vormgeving moet nog worden verzorgd. 
De vormgeving van de Russische boeken laat echter op zich 
wachten. De uitgeverij bevindt zich namelijk in de Oekraïen-
se stad Odessa. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne 
is de uitgeverij uit Odessa vertrokken. Ondanks deze situatie 
gingen de werkzaamheden in beperkte vorm door. Een aantal 
medewerkers verbleef in Oekraïne, de manager in Litouwen, 
de accountant in Roemenië en de directeur in de VS. Kort na 
de Russische inval werden de werkzaamheden van de uitge-
verij gestaakt. Inmiddels is men weer volop aan de slag.
Verder zal op termijn een Hebreeuwse vertaling gerealiseerd 
worden.”

In welke vorm komt Namen en feiten beschikbaar?
„Allereerst digitaal. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen 
een telefoon met toegang tot het internet. Hierdoor hebben 
christenen in moeilijk bereikbare gebieden, of landen waar de 
grenzen volledig zijn gesloten, toch toegang tot onze website. 
Verder kan door de betrokken deputaatschappen overwogen 
worden om de deeltjes lokaal te drukken en te verspreiden. 
Zo kunnen steeds meer christenen in aanraking komen met 
lectuur die gegrond is op Gods Woord.”

NAMEN EN FEITENPROJECT

NAMEN EN FEITEN IN 
VERSCHILLENDE TALEN

STEUN HET WERK VAN BIBLE AND BOOK MINISTRY

Via digitalelectuur.bbministry.com/nl/doneren 
of door een gift over te maken op  
IBAN NL28 RABO 0364 0341 49 
t.n.v. Digitaal Lectuur Project
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INTERVIEW

Verspreiding 
Russische en 
Oekraïense 
lectuur

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rus-
land en Oekraïne zijn duizenden Oekraïners als 
vluchteling onze landsgrenzen binnengekomen. 
Veel van hen staan in contact met onze achter-
ban. Via deze contacten zijn veel aanvragen voor 
Russische en Oekraïense lectuur ontvangen. Een 
uitgelezen kans om deze verdrukte mensen te 
wijzen op de Verlosser. Zo hopen en bidden we 
dat deze lectuur tot zegen van velen mag zijn. Het 
distribueren vraagt heel wat werk, met name ook 
van vrijwilligers. C. (Cor) Zwanenburg (69), sinds 
2021 betrokken bij het distribueren van deze lec-
tuur, is één van hen. Enkele vragen aan hem.

Cor, hoe ben je zo betrokken geraakt bij dit werk? 
„Bij het deputaatschap Bijbelverspreiding leefde voorjaar 2021 de 
vraag: In Genemuiden staan 92 pallets met Russische lectuur opge-
slagen. Kunnen we deze lectuur niet onderbrengen in het Centraal 
Bureau in Woerden? Omdat ik al twaalf jaar materiaalbeheerder 
voor het deputaatschap Evangelisatie was en veertig jaar in de dis-
tributiesector heb gewerkt, kwam deze vraag bij mij terecht. Hier 
kon ik geen nee tegen zeggen.”

Hoe ben je precies te werk gegaan?
„Met hulp van dhr. G.J. Roukens, vrijwilliger bij het Deputaatschap 
voor Israël, is gezocht naar een pand waar we deze pallets kon-
den opslaan. Relatief dicht bij het Centraal Bureau hebben we deze 
gevonden. In oktober 2021 zijn alle pallets daar naartoe gebracht. 
Opvallend was de positieve sfeer en de voortvarendheid waarmee 

werd samengewerkt. Prachtig om te zien hoe de secretarissen van 
verschillende deputaatschappen de hoofden bij elkaar staken om 
een weg te vinden om het Russische materiaal naar onder ande-
re Siberië en Wit-Rusland te krijgen. Allerlei instanties zoals Voice 
of Hope en Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen 
werden opgebeld. Het resultaat was enorm: De lectuur ging met 
honderden dozen naar Oost-Europa... totdat de oorlog uitbrak. Toen 
veranderde alles! Sinds het uitbreken van de oorlog is veel Rus-
sischtalig materiaal in Nederland en daarbuiten verspreid. Wat er 
toen afgehaald is door particulieren en stichtingen is om stil van 
te worden. Personenauto’s en busjes gingen afgeladen vol richting 
Oekraïne, maar ook vanuit ons land kwamen veel aanvragen bin-
nen. Ik heb ze weleens biddend nagestaard: ‘de Heere haalt de Zij-
nen één voor één binnen, totdat ze allen binnen zijn.’”

Kun je aangeven wat je werkzaamheden inhouden met be-
trekking tot deze aanvragen?
„Op maandag en donderdag zijn mijn vrijwilligersdagen. Er zijn on-
geveer tachtig orders per week, die ik een avond van tevoren in-
zie. Dan bekijk ik of er Russisch en/of Oekraïens materiaal besteld 
wordt. De volgende ochtend om 7.30 uur haal ik al deze boeken op 
in het magazijn en neem ik alles mee naar het Centraal Bureau, 
waar ze tegelijkertijd met de orders van EVGG gereed gemaakt wor-
den. Zoals eerder in dit nummer vermeld zijn er zo al ruim 18.000 
Bijbels en boeken verstuurd of afgehaald.” 

Welke lectuur wordt met name gevraagd?
„Je merkt nu dat er veel Oekraïense Bijbels en boeken besteld wor-
den. Dit is ook de reden dat er nu diverse boeken in het Oekraïens 
vertaald worden. Het Russisch- en Oekraïenstalig materiaal kan 
gratis via evgg.nl aangevraagd worden. Via de webshop kunnen nu 
zo’n 45 boeken besteld worden.” 

Cor Zwanenburg
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Wat heb je de afgelopen periode als een bijzonder moment 
ervaren?
„Een keer werden er met een vrachtwagen vijftien pallets met lec-
tuur opgehaald. De mensen die dat deden vertelden me dat ze via 
Wit-Rusland naar Siberië gingen, de enige manier waarop Rusland 
nog toegankelijk was. In de kerken daar schoven de mensen naar 
elkaar toe omdat er zo weinig Bijbels waren. Nu kregen ze er alle-
maal een eigen Bijbel.

Een andere keer kreeg ik bezoek van een meneer die een paar 
keer per jaar op zondagmorgen samen met anderen vijfhonderd 
kilometer naar parkeerplaatsen in Duitsland rijdt. Daar staan elke 
zondag honderden vrachtauto’s geparkeerd met chauffeurs van 
verschillende nationaliteiten. Hij vertelde dat ze daar konden evan-
geliseren: ‘We liepen tussen de vrachtauto’s door en zagen drie 
chauffeurs op een kistje met elkaar eten bereiden. Ze kwamen uit 
Litouwen. Ik sprak ze aan in het Russisch: ‘Mannen willen jullie 
een Bijbel?’ De een zei: ‘Ik kan niet lezen.’ De ander geloofde al en 
de derde was niet geïnteresseerd. We gingen verder. Na een paar 
uur liepen we naar onze bus. Toen werd er door de chauffeur die 
niet geïnteresseerd was geroepen: ‘Geloof jij in God?’ Ik antwoord-
de: ‘Ja dat doe ik.’ ‘Heb je Zijn telefoonnummer voor mij?!’ ‘Ja, die 
heb ik’, en liep naar hem toe. Ondertussen zocht ik Jeremia 3:22 
op: „Keert weder, gij afkerige kinderen; Ik zal uw afkeringen gene-
zen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE onze 
God.” Ik gaf de chauffeur de opengeslagen Bijbel. Zijn gezicht ver-
anderde. God greep in op dat moment. Hij liep met de Bijbel in de 
hand verwonderd weg. Zo werkt de Heere op het alleronverwachts.”

„Wat er toen 
afgehaald is door 
particulieren 
en stichtingen 
is om stil van te 
worden.”

Magazijn Woerden
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INDRUKKEN WERK IN INDIA

Bemoediging en gebed

Het is naar verwachting binnenkort het land met 
de meeste inwoners: 1,4 miljard. Een land waar 
ruim vierhonderd talen gesproken worden. Een 
land waar grote armoede heerst, maar waar ook 
veel mogelijkheden zijn. Sinds 2002 is het de-
putaatschap op diverse terreinen in India actief. 
Vanuit het Digitaal Lectuurproject wordt gewerkt 
aan vertalingen in diverse talen: Bengaals, Gu-
jarati, Hindi, Telugu en Tamil. Naast het vertaal-
werk wordt in de stad Hyderabad via uitgeverij 
Speiro lectuur gedrukt en verspreid. Alle activi-
teiten worden aangestuurd door drie teamleden. 
Continu zoekt dit team naar wegen om lectuur te 
verspreiden en zo steeds meer mensen te berei-
ken met het Evangelie. Werk dat niet altijd zon-
der gevaar is.

Veel lectuur kan digitaal worden verspreid, via websites en social 
media als WhatsApp. Het is echter nog steeds van groot belang 
dat gedrukte Bijbels en boeken worden uitgedeeld. Op veel plaat-
sen is geen internet aanwezig en is weinig apparatuur beschikbaar 
om boeken te lezen. Het Speiro-team staat in contact met veel 
andere christenen in omliggende dorpen. Zo ook met een groep 
zondagschoolleiders. Samen met hen worden bezoeken gebracht 
aan omliggende dorpen, soms ook op verzoek van bewoners en 
christenen aldaar. 

De bezoeken hebben een duidelijk doel: de lectuur aanbevelen en 
verspreiden, mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe verspreiders 
en het verzamelen van reacties van lezers.

In de dorpen bezoekt men de zondagsscholen, die een goede in-
gang voor de lokale gemeenschap bieden. Deze hebben beperkt 
materiaal beschikbaar en kunnen daardoor aan hun kinderen geen 
boeken verstrekken. Door de bezoeken aan hen en het uitdelen van 
lectuur wordt daarom in een grote behoefte voorzien. Veel leiders 
hebben toerusting nodig en zijn dankbaar als ze meer over God 
en Zijn werk kunnen leren en op die wijze anderen het Evangelie 
kunnen uitleggen. De kinderbijbels zorgen voor mogelijkheden om 
kinderen op een gestructureerde manier te onderwijzen.
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Enkele reacties op de bezoeken:
Een van de zondagschoolleiders vertelde: „Sinds vele jaren hebben 
we zondagsscholen voor onze kerkkinderen. Sindsdien gebruikten 
we kleine boekjes van verschillende organisaties maar die lazen 
we in een paar weken tijd al uit. We waren al meer dan een jaar op 
zoek naar kinderboeken die we konden gebruiken voor het onder-
wijs, maar we hadden de juiste niet gevonden. Maar eindelijk, via 
de Whatsappgroep van onze dominee zag ik deze boeken. Ik ben zo 
blij en dank God voor het beschikbaar stellen van deze boeken via 
uw bediening door middel van de WhatsAppgroep.”
Een andere reactie: „Ik dank uw organisatie voor het reageren en  
ook voor het bijwonen van de zondagscholen. Uw kinderboeken zijn 
erg bruikbaar. Deze boeken hebben de verhalen in chronologische 
volgorde en hebben een goede toepassing. Ze bevatten ook Bijbel-
se kernverzen om uit het hoofd te leren en kleurplaten. Nogmaals 
bedanken wij u. We bidden voor uw werk in Gods Koninkrijk.”
Een voorganger vertelde: „De verhalen uit de kinderbijbel worden 
zo prachtig verteld, waardoor ze heel eenvoudig gelezen en begre-
pen kunnen worden. Ik dank u voor al uw inspanningen om zulke 
waardevolle literatuur te verspreiden.”

A.M. Otte, algemeen secretaris

„Ik ben zo blij en 
dank God voor het 
beschikbaar stellen 
van deze boeken via 
uw bediening door 
middel van de 
WhatsAppgroep.”
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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 het deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel 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

Terugblik Generale Synode

Op donderdag 15 september kwam op onze Generale Synode het verslag van 
het deputaatschap Bijbelverspreiding ter sprake. Ds. L. Blok was door omstan-
digheden verhinderd om aanwezig te zijn zodat ondergetekende het verslag 
mocht inleiden. Een van de afgevaardigden had een dag eerder al gevraagd 
of er wel sprake was van nieuw beleid. Welnu, daar wordt in het rapport 
op verschillende plaatsen uitvoerig over gesproken. Met name het digitaal 
aanbieden van boeken via de website bibleandbookministry.com, het zoge-
naamde Digitaal Lectuurproject, is beleid dat de afgelopen jaren is ingezet. 
De afgevaardigden werden enthousiast toen zij hoorden dat zelfs in Mekka 
duizenden boeken zijn gedownload. Het is nauwelijks voor te stellen dat in 
een stad waar het bezit van de Bijbel verboden is nu boeken van puriteinen in 
de Arabische taal te lezen zijn. Ook was het tot blijdschap van de afgevaardig-
den dat de boeken in de Oekraïense taal gretig aftrek vinden onder de vluch-
telingen. Het is voor het deputaatschap een aanmoediging om deze mensen 
in de verdrukking ook in de toekomst speciale aandacht te geven. Het rapport 
eindigt met een woord van Jesaja: „Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond 
uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen 
hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik 
het zend” (Jes. 55:11). Dat is de hartelijke wens en bede ook van onze Synode.

Ds. G. Clements, tweede voorzitter
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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


