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Van de
penningmeester
In het afgelopen jaar zijn door het
Deputaatschap Bijbelverspreiding weer veel
Bijbels en boeken verspreid in Ghana, India
en het Russisch taalgebied. Daarnaast was
er een conferentie in India en kwam er een
nieuwe website tot stand.
De in India gehouden conferentie was gewijd aan het onderwerp
“De geestelijke wapenrusting” (naar aanleiding van het boek
van William Gurnall). Er waren ruim 200 deelnemers aan de
conferentie.
Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de website waarop
boeken in diverse talen zijn te downloaden. Half september is de
website online gezet. Het adres van de website is: https://www.
biblicalreformedbooks.com. Op deze manier kunnen vele mensen
bereikt worden met het Evangelie.
Zo wordt er op diverse terreinen hard gewerkt aan de
verspreiding van Gods Woord. Wij kunnen zaaien, maar het is de
Heere die de wasdom geeft. Wij vragen u in de eerste plaats om
uw gebed voor dit belangrijke werk. Daarnaast vragen wij u om
een financiële bijdrage, zodat de verspreiding van het Woord door
mag gaan.
Het is onze wens en bede dat het werk van ons deputaatschap
gebruikt mag worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Een gift voor dit mooie en zo noodzakelijke werk wordt
gewaardeerd. Het bankrekeningnummer van het
deputaatschap is: NL81 RABO 0322 4223 29 t.n.v. Deputaatschap
Bijbelverspreiding te Woerden.
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Lectuur voor
het Russisch
taalgebied

Het werk voor het Russisch taalgebied staat niet stil. Onze vertaalster
Irene uit Kiev werkt onverdroten voort. Inmiddels is deel 2 van de
Bijbelse vertellingen van H. van Dam gereed. Na correctie van de
vertaling kan deze uitgave worden uitgegeven. Dat geldt ook voor Op
leven en dood, de uitleg van de Viervoudige Staat van Thomas Boston,
geschreven door Evert Barten. In Wit-Rusland rondde het vertaalteam
de serie Komt kinderen van Andrea van Hartingsveldt-Moree af.
Hopelijk mogen deze boeken straks de jongere en oudere Russische
lezers bereiken.
Daarnaast is er nu ook lectuur beschikbaar op de nieuwe website
www.biblicalreformedbooks.com. Dit is een gezamenlijk initiatief van
het Deputaatschap voor Israël en ons Deputaatschap. De website
zal steeds worden uitgebreid. Ook op deze manier kan de lectuur in
verschillende talen gemakkelijk worden verspreid.

Zegene de Heere Zijn Woord aan het hart.
Ds. S. Maljaars

Meditatie
Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve dopende in de Naam des Vaders en
des Zoons en des Heiligen Geestes…
Mattheüs 28: 19a
Mogelijk zijn er onder u die zeggen: Als we allemaal de wereld
zouden ingaan om het Evangelie te prediken, dan zouden er
geen christenen in eigen land overblijven. Hierop antwoord ik
dat we dit gebod niet allen naar de letter, maar naar de geest
moeten gehoorzamen. De discipelen gehoorzaamden ook niet
allen naar de letter. Velen bleven in hun eigen huis; velen gingen
terug naar hun vrienden om te vertellen welke grote dingen de
Heere voor hen gedaan had.
Als Christus zegt: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het
Evangelie aan alle creaturen’, dan bedoelt Hij ook niet dat iedere
christen moet gaan. Hij weet dat velen thuis moeten blijven
om de kerk thuis te verzorgen, dat velen hun broeders tot het
werk moeten aanmoedigen door onophoudelijk voor hen te
bidden. Hij weet dat er ook moeten achterblijven omdat ze ziek
en gewond zijn. Maar iedere christen behoort wel bij deze zaak
betrokken te zijn. Iedere christen moet in zijn gebed de zaak
van de verkondiging van Zijn Naam bepleiten. Iedere christen

behoort te doen wat zijn hand vindt om te doen. Het oog van
ons allen zou gericht moeten zijn op het ene doel: de bekering
van de wereld!
Wellicht zijn er onder u aan wie God natuurlijke talenten en
een zaligmakende kennis van Christus gegeven heeft. Als er zo
iemand hier is, ga dan naar huis en denk er eens over na of dit
woord van Christus: ‘Gaat dan henen, onderwijst als de volken…’
niet tot u gesproken is!

Ds. R.M. Mc Cheyne

Uit: Geef Mij uw hart,
R.M. McCheyne.
© Den Hertog-Houten
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“Het is een bron van inspiratie,
niet alleen voor predikanten
en voorgangers, maar ook voor
getrouwde stellen en jongeren.”

Gideon Aburabura en
pastor Samuel Hayford
In de vorige aflevering van Silas stelden
we u Kumara voor en het werk dat hij voor
Bijbelverpreiding doet in India. Deze keer
staan Gideon Aburabura en pastor Samuel
Hayford even centraal. Zij werken in de
boekwinkel, maar reizen ook het land door
om de boeken en traktaten van DRTS onder
de aandacht te brengen.
De betrokkenheid van het Deputaatschap Bijbelverspreiding
op Ghana bestaat al sinds 1982! Toen onder de naam Dutch
Reformed Tract Society (DRTS), tegenwoordig: Bible & Book
Ministries. Ghana is een land dat in West-Afrika ligt met als
buurlanden Burkina Faso, Togo en Ivoorkust. Het land telt ruim
26 miljoen inwoners en de hoofdstad is Accra.
Wikipedia meldt dat ongeveer 71% van de Ghanese bevolking
christen is. Velen van hen zijn echter niet of nauwelijks
onderwezen in het Woord van God en er is veel behoefte aan
Bijbelse lectuur en christelijke vorming en toerusting.
Een van de activiteiten die door DRTS is ontwikkeld, is de
Bijbelcursus. Het ging bij deze cursus vooral om het verkrijgen
van (meer) Bijbelkennis. Ruim 180.000 mensen hebben in de
achterliggende jaren deelgenomen aan deze schriftelijke cursus.
Nu wordt er gewerkt aan een nieuwe cursus die ook via internet
te volgen zal zijn.
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Daarnaast wordt er een keer per twee jaar een conferentie
gehouden. Tijdens deze conferenties staat telkens een ander
aspect van de Bijbel of het christelijk geloof centraal. Tot slot: de
Bijbelwinkel in Accra. In deze boekwinkel wordt Bijbelgetrouwe
lectuur verkocht van bekende theologen.
Gideon Aburabura en pastor Samuel Hayford zijn al jaren bij dit
werk van DRTS in Ghana betrokken. Als hen gevraagd wordt
waarom dit werk voor hen belangrijk is, hoeven zij daar niet
lang over na te denken. „De vele traktaten die door DRTS zijn
verspreid, hebben hun weg gevonden naar steden en dorpen,
zelfs tot in de meest afgelegen streken van Ghana. Verder
hebben we gezien dat de levens van veel van de mensen die
de boeken in de boekwinkel kochten, veranderd en vernieuwd
zijn. Ze kwamen bijvoorbeeld na het lezen van een boek
terug en vertelden dan wat dat boek met hen gedaan had.
Ook zien we dat het materiaal van DRTS gebruikt wordt op
christelijke scholen voor voortgezet onderwijs en theologische
opleidingen. Het is een bron van inspiratie, niet alleen voor
predikanten en voorgangers, maar ook voor getrouwde stellen
en jongeren.”

Drs. Barry van der Schoot

En het Evangelie moet
eerst gepredikt worden
onder al de volken.
Markus 13:10

Nieuws uit Ghana
Aan het werk tussen de conferenties
Het deputaatschap is druk bezig met voorbereidingen
voor de conferentie van volgend jaar. Deze zal in het
teken staan van 500 jaar Reformatie en de betekenis
ervan voor vandaag, ook in Afrika.
Vorig jaar had onze tweejaarlijkse conferentie plaats in
Kumasi, een grote stad in het binnenland van Ghana. Het
thema was toen: “De orde des heils in het licht van Bunyan’s
Christenreis”. Het deputaatschap ziet steeds meer het belang
van een goede nazorg en een grondige voorbereiding bij de
conferentiegangers. In de komende maanden zal daar veel
aandacht aan worden gegeven.
We zijn blij dat ds. Kcofi Ferguson, lid van de raad van bestuur
van onze boekwinkel, zich daarvoor wil inzetten. Hij hoopt

de deelnemers van de laatstgehouden conferentie bijeen te
brengen in regionale bijeenkomsten. Omdat Ghana bestaat uit
tien regio’s, worden er dus tien bijeenkomsten belegd. Aan de
deelnemers zal worden gevraagd wat ze zich herinneren van de
conferentie in Kumasi, wat ze van de daar ontvangen boeken
geleerd hebben, en of ze het geleerde ook doorgeven in hun
eigen omgeving.
Deze regionale bijeenkomsten moeten daarnaast ook dienen
om belangstelling te wekken voor de volgende conferentie. We
hopen dat de deelnemers van 2015 zullen terugkomen in 2017
en dat zij anderen zullen meenemen. Het is onze bede dat men
niet alleen zal komen voor een verzetje, maar dat er honger mag
ontstaan en groeien naar de leer van vrije en soevereine genade.
Bidt u mee?

Samenwerking met Noord-Amerika
Enkele weken geleden is een grote partij boeken aangekomen in
de haven van Accra. Bestemming daarvan is onze boekhandel in
deze havenstad, die tevens de hoofdstad van Ghana is.
Het is niet de eerste keer dat er boeken en Bijbels verzonden zijn
naar dit West-Afrikaanse land. Deze keer bevond zich echter ook
een flink aantal boeken uit Noord-Amerika onder de lectuur.
Ter verduidelijking: binnen de Netherlands Reformed
Congregations (ons kerkverband overzee) is een organisatie
werkzaam die goede boeken verspreidt. Deze organisatie heet
“Bible Truth Books”. Men werkt alleen met boeken waarin de
Schriftuurlijke waarheid helder doorklinkt. Aan zulke lectuur is
dringend behoefte in onze oppervlakkige tijd. De vrienden in
Grand Rapids willen graag een doorgeefluik zijn voor geschriften
van hervormers, oudvaders en hedendaagse schrijvers die de
boodschap van zonde en genade doen horen.

Ons deputaatschap heeft contact gezocht met “Bible Truth
Books”. Tot onze grote blijdschap was men bereid ons te helpen
met de levering van lectuur voor Ghana. Zo mogen we als
zusterkerken samen optrekken om, onder inwachting van
de hulp des Heeren, iets van de geestelijke nood in Ghana te
lenigen.
Het doet ons goed dat “Bible Truth Books” voor dit doel
een behoorlijke korting geeft. Daar staat tegenover dat de
boeken wel betaald moeten worden en dat er, gezien de grote
afstand tussen de Verenigde Staten en Afrika, ook aanzienlijke
transportkosten zijn. Graag doen we een beroep op u om ons
daarbij te helpen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ds. C. Sonnevelt
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oprit naar het conferentiecentrum met een
hartelijk welkom aan de ‘delegates’ (de pastors)

christen
te zijn in India
niet eenvoudig

Conferentie:
Overzicht van de conferentiezaal

Voor de 6e maal organiseerde het deputaatschap
Bijbelverspreiding in augustus van dit
jaar een conferentie in Hyderabad in
India. De conferenties zijn een belangrijk
ontmoetingspunt voor de pastors uit de
deelstaten Telangana en Andhra Pradesh.
De voorbereidingen
Dit keer liepen de voorbereidingen minder gemakkelijk dan
voorgaande jaren. Het was om te beginnen veel moeilijker om
een visum te krijgen. De grenzen van India worden strenger
bewaakt vanwege de dreiging van terreuraanslagen. Ook is er
een groeiend wantrouwen tegen christenen in India, zoals we
in de kranten kunnen lezen. Voor activiteiten van christenen uit
het buitenland is er vanzelf geen plaats. Verder waren er zorgen
over de beschikbaarheid van het oude conferentieoord. Hoewel
dat ruim van tevoren besproken was, konden we er dit jaar
geen gebruik van maken. We moesten op het laatste moment
uitwijken naar een andere plaats, behorend aan de roomskatholieke kerk van Hyderabad. Hoewel dit conferentieoord veel
verder van ons hotel vandaan lag, hebben we er desondanks
een aantal bijzondere dagen beleefd.
Het programma
De conferentie zelf werd bezocht door 200 pastors uit alle delen
van Telangana en Andhra Pradesh. Door de verspreiding van
boeken en bijbels is een uitgebreid netwerk van contacten
opgebouwd. Uit dit netwerk worden maximaal 200 pastors
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uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Soms
worden ze als groep uitgenodigd: behalve de pastor ook zijn
directe medewerkers. Gezamenlijk maken zij de reis naar
Hyderabad. De pastors komen soms van 800 kilometer ver. Na
een lange reis is een warme ontvangst en goede verzorging
nodig. Kumara Krupa Bachala neemt die taak nauwgezet
op zich, daarin bijgestaan door het zgn. ‘facility team’. Het
programma voor de conferentie wordt door het deputaatschap
gemaakt. Elke keer zoeken we naar een nieuw thema dat
aansluit bij de boeken die nog maar pas vertaald zijn en
gedrukt. Het doel van de conferenties is om deze boeken onder
de aandacht van de pastors te brengen.
Het thema: de wapenrusting Gods
Inmiddels zijn er heel wat goede boeken vertaald, gedrukt
en verspreid. De nieuwe uitgaven worden op de conferentie
gepresenteerd. D. Harkes, de algemeen secretaris, presenteerde
dit keer een commentaar op het Bijbelboek Esther. Ds. L. Blok
presenteerde het boek van de puritein William Gurnall, De
christen in volle wapenrusting. Het conferentiethema sloot
hierbij aan: de wapenrusting Gods (Éfeze 6). In een viertal
lezingen werd nagedacht over de verschillende onderdelen
van wapenrusting, zoals het schild des geloofs en de helm der
zaligheid. In het conferentieoord waren levensgrote illustraties
aangebracht van een gewapende ridder uit de tijd van de
Middeleeuwen, een uitrusting die de apostel Paulus zo nog niet
kende. De lezingen werden verzorgd door ds. G. Clements en ds.
W.A. Zondag.

Lezing ds. W. Zondag

Presentatie van The Christian in complete
armour van W. Gurnall door ds. L. Blok

“Als christen ervaren ze dagelijks
tegenstand. Er is voor christenen
minder ruimte, omdat ze geen
goden aanbidden.”

D. Harkes presenteert een
commentaar op Esther.

Bijbelstudie in het morgenuur

Een pastor met zijn medewerkers
Lezing door mevr. Clements,
vertaler is Kumara Krupa Bachala
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De pastors nemen het certificaat in
ontvangst en keren huiswaarts

Strijd in India
Het thema van de wapenrusting sprak de pastors aan. Dat bleek
uit het antwoord op de vraag van ds. Zondag of er India ook
sprake was van strijd. Er werden heel wat reacties gegeven. Als
christen ervaren ze dagelijks tegenstand. Er is voor christenen
minder ruimte omdat ze geen goden aanbidden: een argument
dat ook al bij de christenvervolgingen in Rome werd gebruikt.
De God van de christenen behoort niet bij de Hindoecultuur.
Het christendom wordt door Hindoes gezien als een bedreiging
voor de eigen Hindoecultuur. De pastors waren intussen wel
heel eerlijk: christenen geven soms ook aanleiding: ze brengen
hun eigen normen en waarden niet in de praktijk en verspreiden
zo geen goede reuk. Allemaal redenen waarom de christenen
in India worden tegengewerkt. Het thema van de geestelijke
wapenrusting sloot hier goed bij aan.
Ontmoeting rond de Schrift
Op het programma van de conferentie stonden nog andere
activiteiten genoemd, waaronder de Bijbelstudie. We troffen
hen iedere morgen hetzelfde aan: gebogen over de Bijbel en
uitvoerig sprekend over de vragen van de Bijbelstudie. Deze
gesprekken waren goed voor de ontmoeting en de onderlinge
band. De pastors hebben grote behoefte aan gesprek en
ontmoeting, ook omdat ze vaak alleen moeten staan.

tekenen certificaat

Charles Haddon Spurgeon
Een ander programma punt was de lezing over een bekende
persoon uit de kerkgeschiedenis. Er is weinig bekend over de
geschiedenis van de kerk in India. De kerkgeschiedenis van H.
van Dam heeft in die leemte willen voorzien. De conferentie
biedt ook een goede gelegenheid om over de kerkgeschiedenis
te spreken. Dit jaar was het onderwerp het leven van Charles
Haddon Spurgeon, dat door Cora Clements werd ingeleid. De
betekenis van Spurgeon reikte tot ver buiten de grenzen van
Engeland. Zijn preken werden wereldwijd gelezen. Ook was hij
bevriend met de zendeling van India, William Carey, die door
christenen in India nog in ere wordt gehouden. De pastors
vroegen na afloop of er in de 21e eeuw nog iemand was die
Spurgeon kon evenaren. Daar zagen ze naar uit.
Bijbelquiz
Een belangrijk moment van de conferentie is de Bijbelquiz,
waaraan de pastors heel graag meedoen. Zo kunnen ze laten
zien wat ze weten. Ze kunnen er zelfs nog een goed boek mee
verdienen. De quiz werd verzorgd door mevrouw Blok. Hoewel
de vragen van de Bijbelquiz echt niet altijd eenvoudig waren,
viel bij het nakijken van de antwoorden op hoeveel pastors de
quiz goed gemaakt hadden. Er waren er twee die geen enkele
fout hadden. Bij de prijsuitreiking werd aan 22 trotse pastors
een boek overhandigd. Een bijzonder mooi moment.
Afsluiting van de conferentie
Na drie dagen volgde het afscheid. Dat gaat gepaard met
veel ceremonieel: toespraken, zang en het overhandigen van
cadeaus als herinnering aan de conferentie. Het is tegelijk
het moment waarop de pastors hun felbegeerde boeken in
ontvangst mogen nemen. Na een laatste handdruk brak het
afscheid echt aan. Langzaam stroomde het conferentiecentrum
leeg. Ineens was alles voorbij. Maar de goede boeken gingen
met hen mee. Laat het ons gebed zijn dat de Heere Zelf voor de
vrucht op Zijn Woord zorgt, ook in India.

De winnaars van de Bijbelquiz door mevr. Blok
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C.J.J. Clements, Gouda

NIEUWE BOEKEN
Eerdaags verschijnt bij Den Hertog in Houten de
Engelse vertaling van de Bijbelse vertellingen van
H. van Dam deel 2 in het Engels.
Ghana
Voor de zondagscholen in Ghana worden er 5.000 gedrukt.
Deze zullen vanuit de boekwinkel in Accra worden verspreid.
India
In India heeft de vertaler de Bijbelse vertellingen van Van Dam
vanuit het Engels in het Telugu vertaald. Waarschijnlijk zal deze
begin 2017 worden gedrukt en verspreid in India in de deelstaat
Andhra Pradesh.
Kiev
In Kiev hebben Irene en Alexander inmiddels de Bijbelse
vertellingen deel 2 vertaald in het Russisch. Deze vertaling
wordt thans gecontroleerd en we hopen deze in de loop van 2017
te kunnen laten drukken. Ook de vertaling van het boek
‘Op Leven en Dood’ van E. Barten is door Irene afgerond.
Van deel 1 van de Bijbelse vertellingen zijn inmiddels ruim
208.000 exemplaren verspreid!!
De Christenreis en de Christinnereis
Voor het Russisch taalgebied zijn er 2.000 exemplaren van het
boekje “De Christenreis”, verteld en uitgelegd voor kinderen
door A.C.H. van Vuuren besteld bij de Bunyanstichting. Voor de
boekwinkel in Ghana konden we 4.000 exemplaren bestellen
van de evangelisatie-editie van het boekje van ds. P. Blok over
de Christen en Christinnereis. We hopen dat deze boeken eerste
kwartaal van 2017 geleverd kunnen worden.
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Deze meisjes krijgen
onderwijs op de
zondagschool door
studenten van de
Theologische School
van ds Jacob

De oudere kinderen lezen uit de gewone Bijbel

Aan de eettafel bij ds Kumara
Ze had 1,5 maand haar goden gesmeekt om genezing
van haar ernstige darmkwaal. Het had haar niet
geholpen! Het verzoek van haar dochtertje om toch tot
de Heere te bidden, Die alles kan, weigerde ze resoluut.
Het kleine meisje had een Kinderbijbel ( van Dam )
ontvangen van één van de distributeurs van het Speiro
Team van Ds Kumara in het dorpje Budithapadu in
India.
Het Speiro Team? Wie zijn dat ook alweer, vraagt u zich
misschien af. Dit team wordt gesteund door het Deputaatschap
Bijbelverspreiding. Onder leiding van Ds Kumara organiseren zij
de tweejaarlijkse predikantenconferentie en vertalen boeken en
tracts voor distributie. Zo zijn er inmiddels 140.000 kinderbijbels
van Van Dam in de Telugu taal uitgedeeld.
We gaan even terug naar het dorpje Budithapadu. Het was
voor deze pastor erg moeilijk om het Woord hier te brengen.
Daar was bovengenoemde vrouw mede verantwoordelijk
voor. Zij had veel invloed in het dorp en was fel tegen het
evangelie gekant. Haar dochtertje had echter een kinderbijbel
aangenomen en kwam regelmatig naar de zondagsschool.
Het meisje vroeg opnieuw aan pastor Sunder Paul of hij haar
moeder wilde bezoeken. Deze vrouw was inmiddels ten einde
raad en gaf na een aantal weigeringen toestemming voor
gebed. Ds Paul mocht een krachtig gebed tot de Heere doen.
De vrouw voelde direct dat het een verbetering gaf in haar
lichaam. Na enkele dagen was ze genezen.
‘ Uw God is de grootste God,’ riep ze uit. ‘ Hij heeft me genezen.’
Ze vroeg pastor Paul een bijeenkomst te organiseren tot
verkondiging van het evangelie. De mensen in het dorp waren
zeer verbaasd over haar verandering. Door deze genezing
opende de Heere een deur tot verspreiding van het evangelie in
deze plaats.
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We zien vaker dat de Heere tekenen en wonderen doet tot
uitbreiding en bevestiging van Zijn koninkrijk. Een aantal
maanden geleden brachten we een bezoek aan Nepal dat vorig
jaar door een hevige aardbeving was getroffen. Er was vanuit
het Deputaatschap BN hulp geboden aan een christelijk dorpje
in een afgelegen en zeer moeilijk toegankelijk gebied. Hoe
was het evangelie daar gekomen in zo’n Hindoeïstisch land?
30 Jaar geleden was een Amerikaanse evangelist dwars door
dit onherbergzaam gebied getrokken. Hij zou in een dorpje
overnachten en werd daar bij een gezin geroepen waarvan de
vader en de dochter ernstig ziek waren. Ze hadden hoge koorts
en leken te gaan sterven. Ook deze zendeling heeft een krachtig
gebed tot God mogen doen en dezelfde avond werden beide
gezond. Dat was voor de vader het begin van zijn bekering en
heeft in de jaren erna ook in de 7 omliggende dorpen het Woord
gebracht. Zouden wij dat in zo’n afgelegen en woest gebied
verwacht hebben? De Heere werkt overal dwars doorheen.
Het was op zaterdagavond, aan de eettafel van Ds Kumara, dat
we deze indrukwekkende verhalen met elkaar uitwisselden.
‘Maar’, zo besloot hij, ‘ de Heere is soeverein in al Zijn handelen.’
Hij vertelde tot slot een wijze les over een man die de Heere
mocht vrezen. Deze professor had een knieoperatie ondergaan
en kon na enkele weken weer naar zijn werk. Hij moest echter
met de bus en dat is in India geen pretje……. Hij smeekte de
Heere om een zitplaats en wist dat het een wonder zou zijn als
hij die zou krijgen in dit overvolle vervoermiddel. Hij had er wel
hoop op.. Echter gedurende de hele reis moest hij staan. Hij
ging er nog meer om bidden. Maar er kwam geen zitplaats vrij.
Bij aankomst op zijn bestemming was hij inmiddels boos op
de Heere geworden. Tot zijn grote teleurstelling had hij geen
hulp ontvangen, zo dacht hij. Bij het uitstappen kwam de Heere
krachtig over. ‘Toen heb ik 2 dingen geleerd’: In de 1e plaats liet

Afscheid bij het meisjeshuis
van ds Kumara
Ds L. Blok maakt graag
rekensommetjes met de kinderen

“Door deze genezing
opende de Heere een deur
tot verspreiding van het
Evangelie in deze plaats.”
Het valt niet altijd mee in het
openbaar vervoer in India
de Heere me zien dat God soeverein is in het helpen. Hij is niets
verplicht en wij zijn het niet waard. De 2e les was dat Hij me wel
degelijk hulp had geboden, maar anders dat ik had verwacht.
Het was alsof de Heere zei: ‘Ik heb je geen zitplaats gegeven maar
heb Ik je niet de kracht gegeven om te kunnen blijven staan?’
Als Ik je niet geholpen had was je in de bus in elkaar gezakt. De
Heere opende m’n ogen voor Zijn goedheid en soevereiniteit.
Beschaamd maar tegelijkertijd vol verwondering en vreugde
mocht ik m’n weg vervolgen. We waren stil en verwonderd over
dit onderwijs. Het was onze dag van aankomst maar wat was er
al veel stof tot nadenken.
De zondag brachten we door bij ds dr. Jacob, predikant en
tevens rector van de Theologische School net buiten Hyderabad.
Twee ger. gem. jongeren, op vakantie in India, trokken deze
dag met ons op. We hadden een goede tijd met elkaar. In de
morgendienst ging ds G. Clements voor. Hij preekte over de
genezing van de bloedvloeiende vrouw. Het thema paste goed
bij onze gesprekken van de vorige avond. Maar de nadruk in
de preek lag op de geestelijke kwaal en de genezing door het
geloof. Tijdens de middagdienst sprak ds Jacob over Psalm 130. ‘
Veel mensen praten wel over hun zonden en schuld, maar er zijn
er zo weinig die vanuit de nood tot de Heere leren roepen.’ Zowel
in de morgen als in de middagdienst waren zo’n 150 studenten
aanwezig. Zo hadden we in het verre India, nog voordat de
conferentie was begonnen, al een goede tijd met elkaar.

P.C. Blok- Spijk, Gorinchem
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Er zijn al meer dan 140.000
kinderbijbels van Van Dam uitgedeeld
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ZOUT

colofon

Op 15 september is tijdens de Generale
Synode het blad Zout gepresenteerd. U
eenma lig

MA GA ZIN E

septe mber

2016

heeft dit blad ongetwijfeld in de brievenbus
ontvangen. Het is een mooi blad geworden

SAMEN HET WOO
Een uitgave over
G
BIJBELVERSPREIDIN

de samenwerking

RD VERSPREIDE

waarin de samenwerking die er tussen

N

schappen voor
van de deputaat

BIJZONDERE NODEN

EVANGELISATIE

ISRAËL

de verschillende deputaatschappen zijn

ZENDING

voor het voetlicht worden gebracht.
Daarom werken
deputaatschappen samen!

Veel mensen die
nooit in de Bijbel lezen,
lezen ons wel

nieuws

,
Zijn we zout
dichtbij en
ver weg?

WIE DOET
WAT?

Binnenkijken
bij het kerkelijk
bureau

4 tips
Om de
Boodschap
door te geven

Mocht u het blad Zout niet hebben
ontvangen, dan kunt u deze nog aanvragen
bij het algemeen secretariaat.

Ds. L. Blok, voorzitter
Ds. G. Clements, 2de voorzitter
Ds. S. Maljaars, secretaris
Dhr. J. Slingerland, penningmeester
Ds. C. Sonnevelt
Ds. W.A. Zondag
Dhr. A. Bremmer
Dhr. A.L. Plomp
Dhr. M. van der Wilt
Algemeen secretaris:
D. Harkes
Dr. Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop
Tel. 0172 – 21 00 28
dharkes@bbministry.com

BIJBELS ONTVANGEN
Van de Gereformeerde Bijbelstichting
hebben we 2.000 Russische en 10.000
Engelse bijbels mogen ontvangen in
het achterliggende jaar. De Russische
bijbels worden vanuit het pakhuis in
Genemuiden verzonden. De Engelse
bijbels zijn in de achterliggende tijd
verscheept naar de boekwinkel in Ghana.

KIJKDOOSACTIE
KRABBENDIJKE
Kinderen in Krabbendijke hebben
met een kijkdoos € 30,04 opgehaald.
Hartelijk dank.

Voorlichting:
A.H. van der Toorn
Tel. 079 – 34 60 404
info@bbministry.com
Productie:
Opmaak: PromoVisique
Druk: De Kosterij Gouda
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.drts.nu
www.bbministry.com

