
Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 3   –   N U M M E R  4  Zending hersteld hervormde kerk

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

(zendingspredikant)
•  S.M. van der Plaat 

 (kinderwerkster)
•  H. Coster (onderwijs

vrijwilligster)

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)

De vrouw  
van de 

 zendingswerker

Onderzoek naar toekomst 
zending in Suriname

”Zendeling zijn  kost je alles”



Ds. W. M. Mulder (Wijk bij 
Heusden) heet de vele aanwezi-
gen welkom. Hij leest uit Jesaja 
42 en Handelingen 13 en vraagt 
vervolgens om Gods zegen. 
De voorzitter merkt op dat al 
het zendingswerk voortkomt uit 
Gods welbehagen. Het gevaar is 
niet denkbeeldig dat alle 
nadruk komt te liggen op dege-
ne die als zendeling wordt uit-
gezonden. Vanuit het welbeha-
gen is Hij de Zender van Zijn 
Zoon, die als Gezondene het 
eeuwige leven verdiend heeft 
voor al Zijn gelovigen. Vanuit 
dat welbehagen worden zonda-
ren als zendelingen uitgezon-
den om van dit genadewerk te 
getuigen. 
Na de opening spreekt ds. F. van 
Binsbergen (Schoonrewoerd) 
vanuit Matthéüs 9:37: ‘De oogst 

is wel groot; maar de arbeiders 
zijn weinige.’ Hem is gevraagd 
over het thema: ‘Iedereen een 
zendeling?’ te spreken. In zijn 
overdenking staat hij stil bij het 
verband, de oogst en de arbei-
ders waarover deze tekst 
spreekt. Ds. Van Binsbergen 
beschrijft hoe Christus bewo-
gen is over de schare. Hij zendt 
Zijn discipelen uit als arbeiders 
in de wijngaard. Eerst worden 
zij onderwezen, vervolgens 
geoefend en bekwaam 
gemaakt. Ze moeten de oogst, 
die bestaat uit Joden en heide-
nen, binnenhalen. “Is iedereen 
daartoe geroepen, iedereen een 
zendeling?” zo vraagt ds. Van 
Binsbergen. “Nee, alleen zij die 
daartoe geroepen zijn en inner-
lijke bewogenheid kennen. Weet 
waar je aan begint, want het 

kost je alles.” 
Aansluitend worden de verzen 2 
en 3 van psalm 67 gezongen. 

Scheiden
Na de overdenking van ds. Van 
Binsbergen krijgt ds. J. 
Martoredjo, directeur van de 
interkerkelijke Bijbelschool in 
Suriname, de Evangelical School 
of Theology (EST) het woord. 
Gedetailleerd beschrijft hij de 
kerkelijke situatie in Suriname 
en maakt duidelijk dat cultuur 
en religie voor de meeste 
Surinamers niet van elkaar te 
scheiden zijn. Uit zijn lezing 
blijkt dat hierin vooral de chris-
telijke levenswandel van een 
zendeling van grote betekenis 
is. In zijn lezing maakt hij ook 
duidelijk hoe de ZHHK in het 
onderwijs door ds. Meuleman 
en dr. P.C. Hoek bijdraagt aan de 
theologische studie in 
Suriname. Tot slot wenst hij de 
Hersteld Hervormde Kerk Gods 
zegen toe. 

F O C U S � Ds. B.D. Bouman
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”Zendeling zijn  
kost je alles”

Iedereen�een�zendeling!?�Onder�dat�thema�kwam�op�zaterdag�21�

september�de�jaarlijkse�zendingsdag�bij�elkaar.�Een�overzicht.
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Als afsluiting van het morgen-
programma is er een muzikaal 
intermezzo en laten de jongste 
kinderen zien wat zij die mor-
gen tijdens het kinderprogram-
ma hebben geknutseld en 
geleerd. Zij stonden stil bij de 
geschiedenis van Jona die als 
een zendeling naar Ninevé werd 
gestuurd. Nadat de voorzitter 
namens de familie Meuleman 
en Marijke van der Plaat een 
bericht vanuit Suriname voor-
gelezen heeft, gaat hij voor in 
gebed en vraagt om een zegen 
over de maaltijd. Later die dag 
brengt hij ook een zendings-
groet over namens het zen-
dingsteam in Malawi. 

OntmOeting
In de uitgebreide middagpauze 
is er voldoende gelegenheid 
voor onderlinge ontmoeting en 
het stellen van vragen aan de 
leden van de zendingscommis-
sie.
Na de pauze en het dankgebed 
door ds. Mulder wordt het 
woord gegeven aan ds. D. Zoet 
(Garderen), die spreekt over het 
thema: ‘Iedereen een zende-
ling!’ Gelezen wordt uit 
Johannes 4:25-42, waarbij de 
spreker zijn gehoor bepaalt bij 
de geschiedenis van de 
Samaritaanse vrouw. Als 
Christus in al Zijn ontdekkende 
liefde tot deze vrouw heeft 

gesproken, verandert Hij haar 
en maakt haar tot een zendelin-
ge. Ze keert terug naar Samaria 
en spreekt met anderen over 
Hem. Zo werkt de Heere ook nu 
nog. Hij werkt de lust en ijver 
om anderen over de Christus te 
vertellen. “Het zendingsveld 
begint hier”, zo merkt ds. Zoet 
op. De zendingsijver van de 
Samaritaanse vrouw blijft niet 
zonder vrucht: veel 
Samaritanen komen tot 
Christus om zelf te ondervinden 
dat de woorden van de vrouw 
waarheid zijn. 

Na het zingen van psalm 119, de 
verzen 65 en 86 krijgt dr. P.C. 
Hoek het woord. Hij verzorgde 
in mei 2019 een module 
Apologetiek aan de Bijbelschool 
(EST) te Paramaribo en deelt de 
ervaringen die hij opgedaan 
heeft in die periode. 
Aansluitend vindt een forumbe-
spreking plaats waarbij ir. B. 
Visser (commissie zending) ver-
schillende vragen stelt aan dr. 
Hoek en ds. Martoredjo. 

cOllecten
In zijn slotwoord maakt ds. 
Mulder duidelijk dat de collec-
ten die dag het mooie bedrag 
van € 20.172,90 op hebben 
gebracht. Hij sluit af met een 
opmerking van ds. C.H. 
Spurgeon: “Het leven van een 
christen is vaak de enige Bijbel 
die een ongelovige leest.” Hij 
bedankt de werkgroep die deze 
dag mogelijk heeft gemaakt. 
Aansluitend wordt gezongen 
Psalm 97 vers 1 en 6, waarna ds. 
Mulder voorgaat in gebed en 
vervolgens iedereen wel thuis 
wenst. n

d e c 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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Onderzoek naar toekomst 
zending in Suriname
De�ZHHK�werkt�inmiddels�tien�jaar�in�Suriname.�Het�werk�

concentreert�zich�vooral�op�de�zendingspost�in�Powakka,�

waar�ds.�Meuleman�werkzaam�is�als�predikant�en�Marijke�

van�der�Plaat�als�kinderwerkster.�

Ds. Meuleman zal volgend jaar naar 
Nederland terugkeren. Een goed 
moment om terug te kijken, om 
 vervolgens plannen te maken voor de 
toekomst.
De vraag hoe het best gestalte 
 gegeven kan worden aan het 
 zendingswerk in Suriname, is niet 
nieuw. Het eigenlijke zendingswerk 
vindt plaats onder de Indianen in 
Powakka. Daarnaast werd kinderwerk 
gedaan vanuit een eigen gebouw in 
Paramaribo. 
Helaas bleek de afstand tussen 
Powakka en Paramaribo te groot om 
het kinderwerk in Paramaribo echt 
van de grond te krijgen. Ook 
 veranderde het karakter van de wijk 
waarin het gebouw stond zodanig, 
dat voortgang van het werk niet meer 

verantwoord was. Daarom werd 
besloten de werkzaamheden in 
Paramaribo te stoppen en het pand  
te verkopen. Onze synode heeft 
 daarmee ingestemd, op voorwaarde 
dat onderzocht zou worden welke 
mogelijkheden er zijn om het 
 zendingswerk op andere plaatsen in 
Suriname uit te breiden.
Dit onderzoek vindt op dit moment 
plaats door twee deskundige oud-
zendingswerkers. Ze hebben 
 verschillende vragen meegekregen. 
De antwoorden zoeken ze vanuit de 
literatuur, door in gesprek te gaan 
met Surinamekenners en met oud-
medewerkers en bestuursleden van 
ZHHK en door een bezoek te brengen 
aan het land. Het onderzoek wordt 
aan het eind van 2019 afgerond.

Optie
De eerste onderzoeksvraag is hoe  
het verder moet in Powakka. De 
gemeente staat helemaal op zichzelf. 
Is het mogelijk om een verband van 
meerdere gemeenten op te zetten?  
Is samenwerking met andere 
Bijbelgetrouwe zendingsorganisaties 
of kerken een optie? Kan het vele werk 
gedaan worden door één  predikant en 
één kinderwerkster of is toch een 
andere bezetting nodig? Kan het werk 
op termijn overgedragen worden aan 
de Surinaamse bevolking zelf?
Een tweede vraag is of het zendings-
werk ook uitgebreid kan worden naar 
een andere bevolkingsgroep of een 
andere regio in het land. Welke 
 bevolkingsgroep wordt het minst 
bereikt door het Evangelie? Kan  
ZHHK daar iets betekenen? Kan dat 
gecombineerd worden met het werk 
in Powakka of is dan uitbreiding van 
zendingswerkers nodig?
Een derde vraag ten slotte is of 
 zendingswerk van andere organisaties 
door ZHHK gesteund kan worden. Een 
voorbeeld daarvan is het geven van 
gastlessen op een interkerkelijke 
Bijbelschool, zoals op de zendingsdag 
aan de orde kwam. 

in kaart
De taak van de onderzoekers is om 
mogelijkheden en moeilijkheden in 
kaart te brengen. Op basis van het 
onderzoek doet ZHHK in 2020 een 
voorstel aan de synode over de 
 voortgang van het werk in Suriname. 
Voor de opvolging van ds. Meuleman 
is het van belang dat de uitkomsten 
van het onderzoek bekend zijn. 
Natuurlijk moet intussen het werk 
gewoon doorgang vinden. Daarom 
wordt gezocht naar een tijdelijke 
invulling van de vacature van  
ds. Meuleman na 1 mei 2020. Om 
 vervolgens in alle rust toe te werken 
naar het uitwerken van de nieuwe 
beleidskeuzes.  n

I n Z I C H t � W. de Kloe
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de vrouw van de 
 zendingswerker

Iedere werkdag fiets ik ‘s morgens vroeg over de 
prachtige ‘Mountain Road’ naar het centrum van 
Zomba. Op ‘Sir Harry International School’ heb ik 
een klas met (vooral Malawiaanse) kinderen van  
4 en 5 jaar oud. Ik vind het heerlijk om deelgenoot 
te zijn van het leerproces dat deze kinderen door-
maken in hun spel en in het lezen van hun eerste 
woordjes. God hoorde hierin echt mijn gebed. 

      leiding
Toen we arriveer-
den in Malawi 
(februari 2017), 
was niet duidelijk 
of ik een baan 
zou kunnen 
 vinden. Na enkele 
maanden vrij-
willigerswerk op 
deze school kwam 
er een vacature….  
Precies in de leef-
tijdsgroep waarin 

ik het liefst lesgeef. Ik vond het moeilijk om mijn 
baan in Dirksland op te zeggen destijds, maar we 
wisten ook allebei dat ons vertrek naar Malawi 
het plan van God voor ons leven was op dat 
moment. Hij heeft dat voor ons ook op verschil-
lende manieren bevestigd, onder andere met 
psalm 121. Als er een plek op de wereld is waar 
deze psalm je omringt, dan is het Zomba wel. Ik 
denk soms dat Hij ons die tekst gaf, zodat we er 
elke dag weer aan herinnerd kunnen worden. 
Voor ons allebei was het heel belangrijk dat ik 
hier ook een taak zou krijgen. We gingen met 

name op weg vanwege de taak van Erik 
 (organisatiedeskundige) maar God weet echt  
wat wij persoonlijk nodig hebben, dat hebben  
we heel duidelijk mogen ervaren. 

meedenken
Natuurlijk doe ik ook mijn best om Erik te 
 ondersteunen in zijn taak. Dat betreft vooral het 
luisteren naar en meedenken in het tegemoet 
gaan van de dagelijkse vraagstukken. Daarbij 
vind ik het heel leuk om mee te denken over de 
lessen ‘leiderschap’ die hij geeft. Dat betreft dan 
het ‘sparren’ over de leerstof, de verbinding van-
uit de lessen naar de Malawiaanse cultuur (vaak 
door middel van een verhaal) en een manier om 
het dichterbij de studenten zelf te brengen.

Ik realiseer me dat deze behoeften niet voor elke 
‘vrouw van de zendingswerker’ gelijk zijn. Voor mij 
heeft mijn baan op school er echt wel voor gezorgd 
dat ik hier mijn plekje kon vinden. Voor ons allebei 
bracht dit ook waardevolle contacten met zich mee. 
Ik geloof echt dat de Heere ons schenkt wat we 
nodig hebben, op Zijn tijd en in de juiste omstandig-
heden. En soms is het nodig dat Hij daarvoor onze 
houding verandert, juist als er  situaties in ons 
leven zijn die we niet goed begrijpen. Maar Zijn 
plan met ons leven staat vast (‘om u toekomst en 
hoop te geven’, Jeremia 29 vers 11). Dus nogmaals, 
misschien zijn we dan geen echte zendelingen, 
maar we kregen wel de zegeningen! n

Margriet Ju-Koningswoud (Zomba, Malawi) V I S I E

Eerlijk�gezegd�twijfelde�ik�wel�even�of�mijn�verhaal�in�

deze�rubriek�zou�passen.�Met�de�vrijwilligersfunctie�

van�Erik�en�mijn�fulltime�baan�op�de�internationale�

school�in�Zomba�vallen�we�toch�wel�een�beetje�buiten�

de�boot.�toch�kan�ik�het�niet�laten�om�mijn�dankbaar-

heid�te�delen�met�u.�Misschien�zijn�we�dan�geen�echte�

zendelingen,�God�gaf�ons�wel�de�zegeningen.

d e c 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



Zendings
bussen!
Vergeet u de zen
dingsbussen niet? 
Heeft uw gemeente 
nog geen zendings
bussen? Vraag ze 
aan!

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). Mee te strijden, opdat de Heere helpt, vrijmoedigheid geeft, opening voor het Evangelie schenkt, en opdat het Woord van de Heere zijn loop hebbe (Ef. 6:18,19; Kol. 4:3; 2 Thess. 3:1).

Bidt u mee:
• om moed en volharding bij de voormannen van de RPC in de zoektocht naar zelfstandigheid.
• om een goede voortgang van het opleidingsjaar op de Bijbelschool in Zomba waar onder andere ds. Van der Bas lesgeeft.• dat de Heilige Geest krachtig zal werken in de harten van kinderen en jongeren in Powakka en dat zo het Woord dat tot hen komt gezegend mag worden en zij God zullen dienen in hun leven.

• voor het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door de zendingswerkers die ondersteund worden door Zending & 
Samenwerking. Dat zij steeds bemoedigd hun werk mogen doen. 

Dankt u mee voor:
• de spoedige goedkeuring van het visum en de veilige aankomst van Hannekie Coster in Suriname

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

0112 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
0301 Mevr. M. van der Basvan Voorthuijsen Malawi
1303 Waldo Meuleman (2018) Suriname
2603 Ds. C.J.P. van der Bas Zendingspredikant Malawi
3003 Mark Meuleman (2011) Suriname

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.

Verlof Ir
ene Swets

Hierbij willen wij u informeren dat Irene 

Swets, werkzaam voor stichting 

Stéphanos in Zambia, D.V. januari en 

februari 2020 in Nederland hoopt te zijn. 

Een verlofperiode die in het teken staat 

van het informeren van de achterban en 

het inzamelen van financiële middelen 

om weer een nieuw jaar werkzaam te 

kunnen zijn in Zambia.  

Het project waarvoor Irene werkzaam is 

heeft als doel de bevolking bekend te 

maken met het Woord van God. Dit wordt 

onder andere gedaan door middel van 

bewustmaking, toerusting en begeleiding 

van de lokale mensen. Zie www.irenein

zambia.jouwweb.nl.

Irene is bereid ook in uw gemeente meer 

over het werk te vertellen ( januari en 

februari 2020). Wanneer hiervoor belang

stelling is, kunt u contact opnemen met 

de thuisfrontcommissie via tfcvoorzam

bia@gmail.com. Zij bespreken dan graag 

met u wat de mogelijkheden zijn.

Zending en samenwerking
De ZHHK blijft graag op de hoogte van leden van de Hersteld 
Hervormde Kerk die nadenken over een mogelijke uitzending, of 
die uitgezonden zijn door een andere organisatie. Er is de moge
lijkheid om een steunaanvraag in te dienen en een financiële bij
drage te ontvangen van de ZHHK ter ondersteuning van de uit
zending. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om blij
vend via de ZHHK de kerk te informeren over de uitzending. In 
het plan ”Zending en samenwerking” is een en ander verder uit
gewerkt. Deze brochure is op te vragen bij het zendingsbureau 
(info@zhhk.nl).

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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Irene Swets� S P E C t r U M

Vriendin
En toch, als het gaat om mensen 
bekend te maken met het Woord van 
God, zijn de werkzaamheden in de 
Zambiaanse cultuur misschien niet 
eens het belangrijkst. Het belang van 
het opbouwen en onderhouden van 
relaties moet in deze context niet 
worden onderschat en is dan ook een 
belangrijk onderdeel van mijn werk: 
relaties met zondagsschoolleiders, 
met buren, de politieagent op de hoek 
van de straat of vrouwen op de markt. 
Toen ik nog niet zo lang in Zambia 
was, kreeg ik al snel een vriendin toe-
gewezen in een van de dorpen. Een 
van de Zambiaanse veldwerkers stond 
met een aantal vrouwen te praten. 
Hij riep mij en ik kreeg een vriendin 
toegewezen: Katharina. Het overrom-
pelde me een beetje en vroeg daarom 
wat het inhield. ‘Vanaf nu zijn jullie 
beste vriendinnen. Jullie kunnen 
elkaar cadeaus geven zoals mais.’ Een 
van de vele vriendinnen en vrienden 
die ik na vier jaar Zambia rijker ben. 

Relaties hebben in Zambia een andere 
betekenis dan in Nederland. En toch is 
het verschil niet heel groot als we den-
ken aan hoe Jezus naar mensen keek: 
met bewogenheid (Markus 6:34). n

Zojuist heb ik uitgelegd dat vandaag, 
op de laatste dag van een driedaags 
programma over de kern van het 
Evangelie, iedereen een armbandje 
mag maken dat hen zal helpen zich 
de lessen te herinneren. Dat doen we 
anders nooit en het enthousiasme is 
dan ook groot.
Sinds 2016 ben ik, Irene Swets, als vrij-
williger werkzaam bij Stephanos 
Zambia, een tak van Stéphanos 
Nederland. De missie van Stephanos 
Zambia is mensen bekend te maken 
met het Woord van God en toe te rus-
ten, zodat zij dit Woord door kunnen 
geven in hun eigen omgeving. 
Ik ben met name betrokken bij zon-
dagsscholen, alfabetiseringslessen en 
jongerentrainingen. De lessen worden 
gegeven door lokale mensen, die wor-
den getraind en begeleid door 
Stephanos Zambia. Als veldwerker ben 
ik dus voornamelijk op de achter-
grond aanwezig. In sommige dorpen 
gaat het toerusten van lokale mensen 
goed en kan Stephanos Zambia zich 
langzaam terugtrekken, in andere 
dorpen gaat dat moeizamer. 

actiViteiten
Als mensen het fijn vinden om na 
overdracht toch contact te blijven hou-
den, ga ik af en toe naar het dorp om 
samen met de lokale zondagsschoollei-
ding een programma van twee of drie 
dagen te organiseren, zoals ik hierbo-
ven heb geschreven. In andere dorpen 
waar ik bijna nooit kom, functioneren 
deze programma’s als een manier om 
te evangeliseren, mensen te leren ken-
nen en uit te zoeken wie er geïnteres-
seerd zou zijn in een training voor 
zondagsschoolleiders. Die wordt ook 
aangeboden door Stephanos Zambia. 
Naast bovengenoemde activiteiten 
heeft Stephanos Zambia een school-
sponsorprogramma voor kwetsbare 
kinderen, en is er aandacht voor het 
vertalen van christelijke lectuur in de 
lokale taal.

Zending in Zambia

Begeleiding tot 
 zelfstandigheid
Met�ruim�tweehonderd�kinderen�in�de�leeftijd�van�0-15�jaar�op�

een�paar�vierkante�meter�zit�de�kerk�afgeladen�vol.�Als�ik�loop,�

moet�ik�opletten�dat�ik�niet�op�de�kleinsten�ga�staan�die�op�de�

grond�zitten.�Ik�doe�tevergeefs�pogingen�om�de�groep�stil�te�krij-

gen.�De�kinderen�zijn�te�opgewonden.

Meer weten over het werk in Zambia? 
Kijk op www.ireneinzambia.jouwweb.nl, 
www.stephanos.nl of nodig Irene uit 
om in januari/februari 2020 een 
 presentatie te houden (contact via  
de thuisfrontcommissie,  
tfcvoorzambia@gmail.com).

d e c 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

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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