
Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 3   –   N U M M E R  3  Zending hersteld hervormde kerk

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  S.M. van der Plaat 

 (kinderwerkster)
•  H. Coster (onderwijs

vrijwilligster, in afwach
ting van haar visum)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas 

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (CentralAfrica)

Zending houdt  
geld over…?!

Op bezoek in  
het groene huis op palen

Het Nieuwe Testament in het Nyakyusa



Van 26 maart tot en met 3 april 
bezochten wij, ds. W.M. Mulder 
(voorzitter commissie zending, 
M. Kramer (bureaumanager) en 
B. Visser (lid van de commissie 
zending) de zendingspost in 
Suriname. 

Cultuurkloof
We spraken met ds. Meuleman 
over zijn intensieve werk als 
zendeling in Powakka en over 
de grote cultuurkloof tussen 
ons als Nederlanders en de 
Surinamers.  In de Surinaamse 
cultuur kent men bijvoorbeeld 
geen gezamenlijk moment als 
gezin. De maaltijd wordt door 
iedereen afzonderlijk gebruikt. 

Een vorm van huisgodsdienst is 
dus moeilijk van de grond te 
krijgen. In de preek op zondag 
wordt dit wel benoemd, maar 
dan is er nog een lange weg te 
gaan. De cultuur is ten diepste 
niet gekerstend. Er is een meer 
losse moraal, men houdt van 
feesten, gebruikt overmatig 
alcohol en seksueel misbruik 
komt veel voor. Het dagelijks 
leven gebaseerd op een 
 christelijke moraal is als gevolg 
hiervan moeilijk. 
Het sterven van ouderling 
 broeder Leo in 2018 heeft veel 
teweeggebracht bij  
ds. Meuleman en zijn gezin. 
Nog steeds wordt zijn sterven 

als een groot verlies ervaren in 
de plaatselijke gemeente. 
De Bijbelstudie wordt door een 
redelijk aantal belangstellenden 
gevolgd. Ds. Meuleman heeft 
zich grondig verdiept in de 
 cultuur van de Surinamers en 
ervaart dat deze kennis van 
groot belang is om in de preken 
en het contact dichter bij deze 
mensen te komen. Een cultuur 
zo anders dan de Nederlandse 
cultuur. 

ErfEvangElisatiE
Marijke van der Plaat vertelde 
ons met enthousiasme over haar 
kinderwerk. Het kinderwerk in 
Groot Powakka heeft plaats in 
de vorm van erfevangelisatie. 
Dit zorgt ervoor dat het dichter 
bij de mensen komt. Het was 
goed om te zien hoe dit 
 verloopt. Het kinderwerk zorgt 
er ook voor dat de kerkdienst 
beter bezocht wordt door deze 
kinderen. Het bereiken van de 
ouders via het kinderwerk is 

F O C U S � B. Visser

 
op bezoek in suriname

Een�prachtig�moment�om�tussen�de�kinderen�uit�Powakka�te�zitten�

en�mee�te�maken�hoe�mooi�ze�zingen�en�hoe�goed�ze��meedoen�bij�

het�aanleren�van�een�Bijbeltekst.�Nieuwsgierig��kijken�ze�ons�aan�

en�vragen�zich�af�wat�wij�komen�doen.�Het�ijs�is�al�gauw�gebroken.

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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moeizaam, omdat de kinderen 
en ouders behoorlijk gescheiden 
leven. Mede hierdoor ontbreekt 
het kinderen ook aan een 
 identificatiefiguur. De nieuws
gierige en verwachtingsvolle 
blikken tijdens onze ontmoeting 
waren wel hoopgevend. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!? 
Laten we hopen en bidden dat 
de geleerde Bijbelteksten een 
leven lang meegaan en tot 
 eeuwigheidsvrucht mogen zijn. 

We zagen Albertine Mourik met 
veel genoegen bezig in haar 
klas. Vier leerlingen op 
 verschillende niveaus is 
 inspannend en mooi om te doen. 
De band tussen Albertine en de 
kinderen van ds. Meuleman en 
zijn vrouw is goed. Ze is echt 
een juf voor deze kinderen. 

We voerden intensieve 
 gesprekken met ds. Meuleman 
en zijn vrouw over het wonen in 
de tropen, zijn gezondheid, een 
zorgvuldige terugkeer naar 
Nederland, het opgroeien van 
de kinderen op een erf zonder 
andere kinderen, het zoeken van 
ontspannende en interessante 
dingen die goed zijn voor de 
kinderen. Uit alles bleek dat het 
wonen en werken in een andere 
cultuur intensief is en veel 
 energie van iedereen in het 

gezin vraagt. Aan de andere 
kant was ook de binding aan de 
bevolking duidelijk merkbaar. 
Het er zijn voor deze mensen  
in hun wezenlijk andere 
omstandigheden. Andere 
omstandigheden in wonen en 
leven. In een leven zonder God 
met alleen een besef van een 
hogere macht. Alleen het 
 evangelie van Jezus Christus 
toegepast aan het hart kan 
wezenlijk levens veranderen. 
Dat is in Suriname en in 
Nederland niet anders.

gEsprEkkEn
In Paramaribo spraken we met 
de heer Johannes Martoredjo en 
zijn vrouw Dorothea over de 
komst van dr. P.C. Hoek in mei. 
Dr. Hoek zal dan lessen 
 verzorgen over de apologetiek; 
dat is het verdedigen van 
levensbeschouwelijke, vaak 
 religieuze, standpunten. De heer 
Martoredjo is directeur van de 
Evangelical School of Theology 
(EST). Op deze opleiding worden 
door ds. Meuleman ook colleges 
verzorgd. 
Aansluitend gaan we op bezoek 
bij de heer Andy Bijkerk en zijn 
vrouw Jacoline. De heer Bijkerk 
informeerde ons over het werk 
van de MAF Suriname onder de 
inheemse bevolking. Op de 
terugweg rijden we door de 

wijk Lelydorp, een gebied waar 
in vergelijking met andere 
 wijken van Paramaribo weinig 
kerken te zien zijn. 
In deze dagen spraken we 
 tijdens de huisbezoeken met 
elkaar van hart tot hart. Vragen 
als: hoe wordt de leiding van de 
Heere ervaren, wanneer heeft 
de Heere voor het laatst 
 gesproken, kunnen de zorgen 
aan de Heere worden over
gegeven, worden openhartig 
besproken. 

Op zondag waren we aanwezig 
in de goed bezochte kerkdienst. 
Naast ons  was een aantal 
Nederlandse toeristen aanwezig. 
Na de dienst spraken we broeder 
Hendrik – die we al eerder 
 hadden bezocht – op zijn erf. Hij 
is nu nog de enige ouderling 
van de gemeente. Ds. Meuleman 
legde het Woord uit en paste 
het toe aan het hart van de 
hoorders. Door het tijdsverschil 
heeft het Woord in Nederland 
uren ervoor al geklonken. 
Wereldwijd een boodschap van 
zonde en genade voor mensen 
die niets hebben verdiend. 
Overal  worden vijanden met 
God  verzoend. Soli Deo Gloria. n

Teksten leren

De kerkgangers gaan weer naar huis

S e p t e M B e r  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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T r a N S P a r a N T � Bart Kloosterman, penningmeester CZ

Zending houdt geld over…?!
De�ZHHK�draait�al�enkele�jaren�met�overschotten.�De�inkom-

sten�waren�hoger�dan�verwacht�en�de�uitgaven�vielen�mee.�

Dat�heeft�zo�zijn�oorzaken.�Wat�nu�te�doen�met�het�geld�dat�

overblijft?

Is een financieel overzicht van de 
ZHHK in september niet wat laat? Dat 
is het zeker, maar eerder kan het 
eigenlijk niet. Daarom staat het nu 
hieronder.
Dit tijdstip heeft alles te maken met 
de goedkeuring van de jaarstukken 
van de HHK tijdens de junisynode. 
Helemaal nieuw zijn de cijfers dus 
niet, maar ik hoop dat het u informa
tie verschaft over de besteding van 
uw gaven.

ontwikkEling van dE 
 ontvangstEn En dE uitgavEn

Om de cijfers enigszins vergelijkbaar 
te maken, wordt in onderstaande gra
fiek de ontwikkeling getoond van de 
ontvangsten en van de uitgaven over 
de periode 2016 – 2018.

Het is niet moeilijk om uit het boven
staande plaatje het volgende af te lei
den:
1. De ontvangsten zijn in 2018 ruim € 

450.000 hoger dan de uitgaven
2. Zowel de ontvangsten als de uitga

ven zijn gedurende de afgelopen 
drie jaren redelijk stabiel

3. De laatste drie jaren is fors meer 
ontvangen dan uitgegeven.

EEn kortE toEliChting op dE 
bovEnstaandE ConClusiEs.

1. ontvangsten en uitgaven in 2018.
Voor zowel de ontvangsten als de uit
gaven geldt dat ze erg meevielen bij 
wat we hadden verwacht en begroot.
De ontvangsten zijn in 2018 inder
daad zeer hoog, en dat al voor het 
tweede jaar op rij. De oorzaak hiervan 
is dat we als ZHHK een bedrag van 
ruim € 360.000 hebben ontvangen 
uit nalatenschappen. Het is iedere 
keer weer een bijzonder moment, 
wanneer je als commissie een 
 dergelijk bericht mag ontvangen van 
een notaris! 

Ook is er in 2018 meer dan verwacht 
uit collectegelden, giften en zendings

busjes binnen
gekomen. Ook 
 hieraan kunnen  
we zien dat de 
betrokkenheid op 
het zendings werk  
in de plaatselijke 
 gemeenten zeker 
aanwezig is en dat 
zich dat ook op deze 
wijze vertaalt.

De uitgaven zijn in 
dat jaar lager 
geweest dan  we als 

ZHHK hadden begroot. Oorzaak 
 hiervan is dat de functie van bureau
manager zending t/m augustus 
vacant was en er daardoor minder 
personeelskosten waren in 2018. De 
kosten voor het zendingswerk in 
Malawi en Suriname waren wel wat 
hoger dan begroot, maar zijn over de 
periode van de afgelopen drie jaar 
toch redelijk stabiel.

2. stabiliteit
Wanneer we de incidenten buiten 
beschouwing laten over de afgelopen 
jaren, mogen we constateren dat 
zowel de ontvangsten als de uitgaven 
behoorlijk stabiel zijn. Wel is het zo 
dat er enkele jaren vier landelijke 
 collectes voor de zending zijn geweest 
en dat dit met ingang van 2018 weer 
is teruggebracht naar drie. Dit heeft 
een lichte terugval tot gevolg in de 
 collecteopbrengsten en giften.

3. Enkele jaren hogere inkomsten 
dan uitgaven

De vraag die terecht gesteld kan 
 worden: wat gebeurt er met het  
geld dat, nu al een paar jaar lang, 
overblijft?
Antwoord: we moesten als ZHHK 
eerst het tekort van de jaren 20132015 
wegwerken, want eigenlijk stonden 
we ‘in het rood’. Vervolgens is er een 
reserve aangelegd voor onvoorziene 
uitgaven die zich zomaar voor  
kunnen doen. Denk aan ziekte en 
calamiteiten op de zendingsterreinen. 
Als  commissie zending zijn we ons 
ook aan het bezinnen op de toekomst 
van het zendingswerk van de ZHHK. 
Uitbreiden kun je immers niet doen 
op basis van incidenteel hogere 
inkomsten. Maar evenzeer geldt dat 
het niet zo kan zijn dat gegeven 
 gelden niet worden aangewend.

tEn slottE
Allereerst onze oprechte dank voor al 
hetgeen u in het afgelopen jaar hebt 
geschonken aan de zending. We zijn 
daar immers toch van afhankelijk! 
Tegelijk weten we dat er maar Eén is, 
Die kan maken dat al die gaven ten 
nutte en ten dienste van de uitbrei
ding van Zijn Koninkrijk zullen komen.

We vragen u dan ook met vrij
moedigheid om uw betrokkenheid. 
Vooral in de weg van het gebed tot de 
alwetende God, Die én in Nederland 
én in Malawi én in Suriname, ja 
wereldwijd, er voor instaat dat doden 
zullen horen de stem van de levende 
God! n

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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op bezoek in het groene 
huis op palen

Ook hier hebben wij gewoon ons gezinsleven, de 
huishouding, de kinderen die naar school gaan. 

Het lijkt hetzelfde, maar het is 
anders. De school staat pal 
naast ons huis. Dat is toch 
anders dan wanneer je de kin
deren iedere dag moet weg
brengen.
De huishouding loopt prima 
zolang we stroom hebben. 
Valt deze echter weg, dan 
komt er ook geen water meer 

uit de kraan. Dat zijn lastige situaties, waarin ik 
moet improviseren. Dat vind ik niet altijd zo leuk, 
maar anderzijds kan ik het ook wel weer relative
ren.

rEagErEn
Daarnaast is er het contact met de bevolking. Een 
andere cultuur, andere gewoontes en andere 
beleving van de inheemse mensen zorgen voor 
een heel andere situatie. Het is soms moeilijk hoe 
je moet reageren. 
Dat was vooral in het begin zo, toen ik de mensen 
nog niet kende. Ze keken zwijgzaam en met wei

nig mimiek langs me heen. 
Dan viel het niet mee om toch 
een gesprek te beginnen. 
Als ik dan begon te ratelen, 
zei mijn man later dat ze er 
waarschijnlijk niet veel van 
begrepen hadden. Ik praatte 
dan veel te veel en te snel met 
vooral veel moeilijke woorden. 
Maar na enkele jaren begint 

het vertrouwen te groeien en wordt het contact 
echter en dieper. Met weinig woorden, maar wel 
met mimiek. Een glimlach of een aanraking bete
kent veel.

golfplatEn
Ik neem u even mee op ziekenbezoek bij een 
oudere vrouw uit onze gemeente. Langzaam rijd 
ik GrootPowakka binnen. Een zandweg vol diepe 
kuilen met water. Aan beide kanten staan kleine 
huisjes van hout met een golfplaten dak, met een 
ruim erf eromheen van zand en bomen.
Na een paar keer afslaan kom ik bij het juiste huis 
aan. Een groen huis op palen. Door het stoffige 
zand loop ik richting de ingang, onderwijl ‘klop, 
klop’ roepend. Ik word gewenkt door een indiaan
se vrouw die ik niet ken. Dan zie ik de zuster uit 
de kerk zitten, in een plastic kuipstoeltje in haar 
tuin. Luchtig gekleed vanwege de warmte.
Ze kijkt verrast op, blij dat ze bezoek krijgt. Ze 
steekt gelijk van wal om te vertellen hoe het met 
haar gaat. Lopen lukt eigenlijk niet en zitten is 
ook pijnlijk en vermoeiend. Dus ligt ze een groot 
deel van de dag op bed. Maar toch blijft ze oefe
nen, iedere dag opnieuw, om een paar stapjes te 
lopen. 

blijdsChap
Ondanks haar moeilijke situatie blijft ze op God 
vertrouwen. ‘Hij zorgt voor mij, zuster. Elke dag 
bid ik of God mij wil helpen en ook bid ik of God 
mij weer beter wil maken.’ Ik luister naar haar en 
hoor de moeite en tegenslagen in de dagelijkse 
bezigheden. Maar ik hoor ook haar hoop en vast
houdendheid op God, de blijdschap die ze uit
straalt, wanneer zij de kleine vooruitgangen ver
telt. Of de kleine mooie momenten om haar heen, 
een indiaanse moeder die met haar baby even 
gedag komt zeggen of een paar mooie bloemen 
die bloeien, waar ze zo van kan genieten.
En ik geniet van haar. Haar eenvoud, haar stand
vastigheid in haar geloof.
Dat maakt mij blij, omdat Hij zo duidelijk laat 
zien dat Hij wil zorgen voor u en voor mij. n

Mevrouw H. Meuleman V I S I E

Hoe�ervaar�ik�mijn�leven�op�het�zendingsveld?�Wat�

doet�u�bijvoorbeeld�op�een�dag,�zo�werd�mij�

gevraagd.�Enerzijds�zijn�alle�taken�die�ik�doe�het-

zelfde�als�in�Nederland�en�anderzijds�is�toch�alles�zo�

anders.�Graag�wil�ik�u�hierover�iets�vertellen.

S e p t e M B e r  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n

5



Zendingsdag 

 “Iedereen een zendeling!?” was het 

thema van de zendingsdag 2019. 

Heeft u de zendingsdag gemist of 

wilt u een indruk krijgen van deze 

dag? Kijk dan op de website: u vindt 

daar een terugblik en u kunt daar 

ook de foto’s bekijken die tijdens de 

dag zijn gemaakt.

6

D I F F U U S �  

Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van groot belang. Bidden voor zendingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe opgeroepen!

Bidt u mee voor:
•  Voor ds. Van der Bas, Erik en Margriet Ju, ds. Meuleman en Marijke van der Plaat dat ze met vreugde hun werk mogen doen in Suriname en Malawi. 
•  Een goede start van het nieuwe opleidingsjaar op de Bijbelschool in Zomba. •  Het kinder en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisatie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jongeren.

•  Hannekie Coster die zich voorbereidt om naar Suriname te gaan om de kinderen van familie Meuleman les te geven. 
•  Voor de familie Meuleman die haar terugkeer naar Nederland D.V. medio 2020 aan het voorbereiden is.
•  Voor de invulling van de vacature van bureaumanager.
•  Voor de invulling van de vacature die ontstaat door de terugkeer naar 

Nederland van ds. Meuleman.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun gezins
leden jarig:

1210 Gerald Meuleman (2012) Suriname
0112 Ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
0301 Mevr. M. van der Basvan Voorthuijsen Malawi

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:
• Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)  
•  Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

Bedankt!

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

dank voor uw/jouw inzet!

Daarbij is er door deze acties 

veel geld opgehaald  zodat 

het zendingswerk in Malawi 

en Suriname doorgang kan 

vinden. Fijn dat er in grote 

mate financieel bijgedragen 

wordt aan dit mooie werk in 

Gods Koninkrijk. 

Maarten Kramer vertrekt als 
bureaumanager 

Onze bureaumanager Maarten Kramer  heeft per 1 september jl.  
het zendingsbureau verlaten om – opnieuw  op de Gomarus 
Scholengemeenschap te gaan werken. We danken Maarten 
 hartelijk voor het vele werk dat hij in het afgelopen jaar gedaan 
heeft, voor de beide zendingsvelden en voor het zendingsbu
reau. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst. 

Inmiddels is de werving van een nieuwe bureaumanager 
gestart. Van harte hopen we dat de Heere er Zijn zegen over 
gebiedt en Hij ons de juiste persoon schenkt, die tot eer van Zijn 
Naam mag werken op  deze plaats.  

Intussen is het zendingsbureau onbemand. Natuurlijk worden 
de noodzakelijke dingen opgepakt door het secretariaat en de 
commissie zending. Maar er blijven ook zaken liggen. Graag uw 
begrip daarvoor.

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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het nieuwe testament in 
het nyakyusa

Een heel bijzonder moment voor de 
Nyakyusasprekers! Een aantal weken 
later hielden de kerken een grote, 
gezamenlijke dienst om de 
Heere te danken voor de 
publicatie van het Nieuwe 
Testament in hun taal.

Mijn vrouw en ik zijn 
alweer een jaar met onze 
vier jongens terug in 
Nederland. Vanaf 2009 
woonden we als gezin  
in Tanzania, uitgezonden 
door de Hersteld 
Hervormde Gemeente  
van EdeBennekom om te 
werken in een groot 
bijbelvertaal project. 
In dertien talen tegelijk 
wordt aan een  vertaling 
van het Nieuwe Testament 
gewerkt. 

Op dit moment ben ik 
 vanuit Nederland nog 
steeds als bijbelvertaal
consulent bij dit project 
betrokken. Mijn rol houdt 
onder andere in dat ik 
Tanzaniaanse vertalers help 
met een eindcontrole van 
vertaalde Bijbelboeken en 
hen train om hun werk 
steeds zelfstandiger te doen. Ik doe 
nu het meeste werk op afstand,  
maar reis ook nog twee keer per jaar 
twee weken naar Tanzania om daar 
face to face met bijbelvertalers te 
werken.

Mijlpaal
Het Nieuwe Testament in het 
Nyakyusa is het eerste uit dit project 

dat nu gepubliceerd is. Een echte mijl
paal dus. Een tweede Nieuwe 
Testament ligt op dit moment bij de 
drukker, en dit jaar zullen er nog vijf 
volgen. 
Ook voor mijzelf is dit de eerste verta

ling van het Nieuwe Testament in 
druk waaraan ik een bijdrage heb 
geleverd: ik deed de eindcontrole van 
Johannes, Romeinen en 2 Korinthe, 
een kleine twintig procent van het 
Nieuwe Testament. 
Met het afronden van de vertaling 
van het Nieuwe Testament in deze 
zeven talen gaat dit vertaalproject in 
Tanzania nu langzamerhand een 
nieuwe fase in. Op dit moment zijn 
gesprekken met plaatselijke kerken 
gaande over het vertalen van het 

Oude Testament, of delen 
daarvan. 
Een belangrijke voorwaarde 
daarvoor is dat kerken meer 
verantwoordelijkheid op 
zich nemen dan tot nu toe 
het geval was: het is 
belangrijk dat er breed en 
interkerkelijk draagvlak is 
voor een bijbelvertaling. 
Kerken moeten de vertaling 
echt zien als ‘hun’ vertaling, 
en niet iets dat hun van 
‘buitenaf’ wordt aangereikt. 

afrondEn
In sommige taalgebieden 
willen kerken heel graag 
verder met het Oude 
Testament. Daar zijn we 
dankbaar voor! In andere 
taalgebieden merken we 
dat de kerken er nog niet 
klaar voor zijn om echt de 
kar te gaan trekken. Dat 
betekent dat we voor deze 
talen waarschijnlijk moeten 
besluiten om na het afron
den van het Nieuwe 
Testament het werk te stop
pen en te wachten tot de 

kerken wel zo ver zijn. Een heel moei
lijke beslissing!
We vragen om uw gebed in de nieu
we fase waarin het bijbelvertaalwerk 
in Tanzania nu terechtkomt! n

Een�bijzonder�moment�was�het:�vijfhonderd�dozen�uit�Zuid-

Korea�vol�met�Nieuwe�Testamenten�in�het�Nyakyusa�die�aan-

kwamen�in�Tanzania.�Ze�werden�tijdens�mijn�recente�bezoek�

afgeleverd�op�ons�vertaalkantoor.

J. Karels� S P E C T r U m

S e p t e M B e r  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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F l I T S � Ds. C.J.P. van der Bas

bijbelverklaring van 
Matthew henry 
Dominees�in�Nederland�hebben�boekenkasten�vol�betrouwbare�

verklaringen�van�de�Bijbel.�Die�kunnen�ze�gebruiken�bij�de�

voorbereiding�van�hun�preken.�Een�van�de�meest��gebruikte�

verklaringen�is�denkelijk�nog�altijd�de�Bijbelverklaring�van�

matthew�Henry.�Trouwens,�ook�vele�ouderlingen�en�gemeente-

leden�raadplegen�deze�Bijbelverklaring�regelmatig.�En�niet�zonder�

zegen.�Het�is�een�duidelijke�verklaring�waarin�de�geestelijke�strekking�

van�een�Bijbelgedeelte�voluit�recht�gedaan�wordt.�We�beseffen�vaak�niet�half�hoe�

�bevoorrecht�we�daarmee�zijn.�

EEn vErtaling van MatthEw hEnry
Al enige tijd geleden is het idee geboren om een goede 
Bijbelverklaring te vertalen in de taal die in Malawi 
wordt gesproken: Chichewa. We kwamen al snel tot de 
conclusie dat het de Bijbelverklaring van Matthew 
Henry zou moeten worden. Misschien vraagt iemand 
zich af of dat nodig is, een Bijbelverklaring vertalen. En 
als dat nodig is, waarom dan deze Bijbelverklaring? Om 
u en jou een beeld te schetsen van de situatie, reik ik 
wat cijfers aan. Er bestaat op het ogenblik geen enkele 
Bijbelverklaring in de taal van Malawi. Verscheidene 
dominees in de kerk die we behulpzaam zijn, hebben 
best wat moeite met het lezen van een Bijbelverklaring 
in de Engelse taal.

Er zijn nu elf predikanten en ongeveer twintig mannen 
die veel van het predikantswerk doen, ook al is hun 
 studie nog niet afgerond. Er wordt op ruim twee
honderd plaatsen kerk gehouden. Ofwel, gemiddeld 
eenmaal per zeven weken gaat een (aanstaand) 
 predikant voor. Een predikant heeft van een aantal 
Bijbelboeken een Engelstalige verklaring (o.a. van  
J.C. Ryle). Maar de keren dat ouderlingen de dienst 
 moeten leiden, moeten ze dat zonder hulpmiddelen 
doen. Veel ouderlingen beheersen de Engelse taal niet 
of in beperkte mate. Ze worden geroepen om preken 
voor te bereiden, maar hebben in hun eigen taal geen 
concordantie, geen Bijbels woordenboek, geen 
Bijbelverklaring. Niets. 

vErklaring in ChiChEwa
Met Gods hulp willen we een vertaling van de 
Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa 
tot stand brengen. Dat zal wel vijf jaar vergen, is onze 
overtuiging. Deze verklaring willen we in kleine deeltjes 
uitgeven en niet alleen aanbieden aan ambtsdragers 
van de Gereformeerd Presbyteriaanse Kerk hier 
 (vertaling van Reformed Presbyterian Church ). We zien 
zo’n verklaring graag in handen van ambtsdragers en 
leden van vele kerken. We bidden dat de HEERE er Zijn 
zegen aan zal willen verbinden. Zodat Gods Woord 
recht verkondigd wordt en het eeuwige vrucht mag 
dragen in Christus Jezus. n
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