
 

Matthew Henry n.a.v. Jesaja 53:10  
“Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben (…)”  
Hij stelde Zichzelf in de plaats van zondaren als een offerande. 
(…) Wij kunnen Hem niet in onze plaats stellen, maar Hij stelt 
Zich daar Zelf in. 

 

MOSLIM LEEST DE MATTHEW HENRY BIJBELVERKLARING  
 

Het ledenbestand van de lezersclub van uitgeverij Momentum kent 
een bijzonder persoon. Het gaat om een ustad, een moslimgeleerde 
die les geeft op een Koranschool. Hij krijgt als lid ieder boek dat 
nieuw wordt uitgegeven door Momentum. Hij leest ze allemaal 
kritisch door met de bedoeling de inhoud van deze boeken te 
bekritiseren en te weerleggen. Op deze manier heeft hij dus ook 
alle tot nog toe uitgegeven delen van de Matthew Henry-serie 
ontvangen… 
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OOK VOOR DE NOG KOMENDE GENERATIE  
 

Hij is op leeftijd, dr. ir. Margono (77), maar zijn geest is 
nog scherp. “Matthew Henry raakt mijn hart; jullie 
moeten echt doorgaan met het vertaalwerk.” Een 
gedeelte uit het Bijbelcommentaar dat hem heeft 
aangesproken? Zonder aarzelen: “Johannes 1, over het 
Woord.” Uit zijn hoofd vertelt hij wat Matthew Henry 
daar allemaal over zegt. Een preek op zich! 
 

De heer Margono kwam met de 
Indonesische vertaling van de 
Bijbelverklaring van Matthew 
Henry in aanraking door zijn 
zoon, Kristanto. Als werknemer 
van uitgeverij Momentum krijgt 
Kristanto van al de Matthew 
Henry-boeken die Momentum uitgeeft een exemplaar.  
 

Margono heeft ze allemaal gelezen. Hij vindt dat Matthew 
Henry goed de kern van het Evangelie kan uitleggen. “Zelfs 
christenen hier weten vaak niet dat de kern van het 
Evangelie de zaligheid is. Dit commentaar is niet alleen 
belangrijk voor mijn generatie, maar ook voor de nog 
komende. Misschien zullen ze geen boeken meer lezen, 
maar zet het dan op internet.” Hij is blij als hij hoort dat 
daar al aan wordt gewerkt.  

 

PROMOTIE OP THEOLOGISCHE SCHOLEN 
 

Studenten van theologische scholen vormen een 
belangrijke doelgroep voor de Matthew Henry-boeken. 
Barry van der Schoot (directeur) combineerde haar 
werkbezoek aan Indonesië met een bezoek aan vier 
theologische scholen op Kalimantan om daar een seminar 
te geven over de Matthew Henry. Een van de scholen was 
de ATI in Pontianak. Het seminar werd bijgewoond door 
ruim 100 studenten die de theologische opleiding en de 
opleiding tot godsdienstleraar volgen.  
 

Op de campus 
“Na een voorspoedige reis kwam ik 
aan op de campus van de school. Ik 
werd heel hartelijk verwelkomd door 
mevrouw Dinar. De heren Rodenson 
en Yakub van uitgeverij Momentum 
waren al aanwezig om de stand met 
boeken in orde te maken. Als ik 
ergens een seminar over de Matthew 
Henry geef, is er altijd personeel van Momentum bij voor de 
boekenverkoop.”   

Beste vrienden, 
 

Wie geen vreemde is in de wereld van het vertaalwerk, weet dat er soms best wat eenzame kanten aan dit werk 
zitten. Dit geldt zeker ook voor de Indonesische vertalers van ons Matthew Henry-project. Zij doen hun dagelijks 
werk vaak op grote afstand van elkaar en ontmoeten elkaar maar zelden. Ze weten wel dat ze een schakel 
vormen van een ketting, maar ze zien die hele ketting maar af en toe.  
 

Bij haar recente bezoek aan Indonesië heeft Barry op een vertalersbijeenkomst de vertaalproblemen gewoon eens 
laten liggen en een presentatie verzorgd over de andere schakels van de ketting. Wat doet de Matthew Henry-
stichting in Nederland? Hoe komen we aan onze financiën? Welke reacties krijgen we van de gebruikers van de 
boeken? Hoe promoten we het Matthew Henry-commentaar tijdens seminars op theologische scholen in 
Indonesië? Dat was een schot in de roos. De vertalers werden bemoedigd om met nieuw elan het werk voort te 
zetten. Ze wisten weer waarvoor ze bezig zijn.  
 

Bemoedigen, je kunt het niet vaak genoeg doen. Ook een vertaalketting is zo sterk als de zwakste schakel. 
 

 Kees Janse, voorzitter Stichting Vrienden van de Matthew Henry 
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Alleen al bij dit seminar zijn meer dan 100 boeken van de 
Matthew Henry verkocht. De verkoop gaat zo hard, dat een 
spoedbestelling moet worden gedaan. Die wordt de volgende 
ochtend met het vliegtuig bezorgd op de luchthaven van 
Pontianak. We zijn klaar voor het volgende seminar! 

 

 
 
 

HERDIAN APRILANI 
vertaler vanaf het eerste uur 

 
“Het Bijbelcommentaar van 

Matthew Henry is pastoraal van 
aard. De Bijbelteksten worden 

uitgelegd en toegepast voor het 
dagelijks leven van de gelovigen. 
Door het lezen van de Matthew 

Henry groeit de eerbied voor het 
Woord van God en leer je hoe je 
een Godzalig leven kunt leiden.” 

Stichting Vrienden van de Matthew Henry 
Dreef 156 

2803 HE Gouda 
Tel: +31 (0)182 - 51 91 03 

info@vriendenvandematthewhenry.nl 
www.vriendenvandematthewhenry.nl 

KvK: 59368063 
IBAN: NL68 RABO 0143 0706 30 

 
Giften aan de stichting zijn in veel  
gevallen aftrekbaar voor de belas- 
ting en daardoor fiscaal gunstig.  
 
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik 
dan hier om uit te schrijven. 
 

 

“De vertaling van het commentaar van 
Matthew Henry juich ik van harte toe. Altijd 
weer valt me op dat het hier een Bijbels en 
vooral ook bevindelijk commentaar betreft. 
Het zou in Indonesië tot bijzondere zegen 
kunnen zijn.” 

Ds. J.J. van Eckeveld, Zeist 
                              (lid Comité van Aanbeveling) 

 

Over (de) Matthew Henry 
“De bijeenkomst begon om tien uur en 
werd bijgewoond door zowel studenten 
als docenten en ondersteunend personeel. 
In mijn presentatie komt altijd aan de orde 
waarom wij denken dat een verklaring als 
die van Matthew Henry belangrijk is voor 
Indonesië. Niet alleen voor predikanten, 
evangelisten en leraren, maar ook voor 
‘gewone’ christenen. Vervolgens vertel ik over het 
vertaalteam en de werkwijze, om daarna stil te staan bij 
het leven van Matthew Henry. Ik laat kort zien hoe de 
verklaring is ingedeeld en hoe hij gebruikt kan worden. 
Ten slotte vertel ik ook over onze stichting en op welke 
manieren de Matthew Henry nog meer verspreid wordt, 
dus over de digitale aspecten.” 
 
Ondanks een krappe beurs 
“Na mijn presentatie vertelt de heer Rodenson over de 
boekentafel van Momentum en dat de Matthew Henry-

boeken tijdens deze bijeenkomst met 40% korting gekocht 
kunnen worden. Iedereen is hier opgetogen over! 
Bijna alle studenten en docenten schaffen wel een of meer 
delen van de Matthew Henry aan. De meeste jongeren 
hebben het financieel niet breed. Voor hen betekent dit 
vaak: een Matthew Henry-boek aanschaffen is een andere 
aankoop uitstellen. Dat doe je niet als je niet de waarde 
ervan beseft!” 
  
Van hart tot hart 
“Terwijl Yakub en Rodenson druk bezig zijn met de 
boekenverkoop mag ik boeken signeren en heb ik 
gesprekjes met de studenten. Dit is vaak erg fijn, soms zijn 
er zomaar gesprekken van hart tot hart.” 
 
 
 
 
 

 

VOORTGANG VERTAALPROJECT 
 

 
 

● Bij haar bezoek aan Indonesië 
ontving Barry uit handen van de 
uitgever een exemplaar van de 
verklaring op Galaten t/m Filemon. 
Dit deel is in januari verschenen.  

● Nog één boek (Hebreeën t/m 
Openbaring) en dan is het volledige 
Bijbelcommentaar van Matthew 
Henry op het Nieuwe Testament in 
het Indonesisch beschikbaar. 

● Het streven is om in 2016 behalve 
het boek Hebreeën t/m Openbaring 
ook de vertaling van de verklaring op 
Jesaja en Jeremia te drukken. Of dit 
gaat lukken, is afhankelijk van de 
drukcapaciteit van de uitgever. 

● Het jaarverslag 2015 en de financiële 
verantwoording zijn binnenkort te 
lezen via de website. 

 

FINANCIEN 
 

 Eindejaarsgiften leverden in de 
maand december nog een 
mooi bedrag aan extra 
inkomsten op. Hartelijk dank! 

 Het Deputaatschap Bijbelver-
spreiding Ger. Gem. heeft evenals 
ZGG voor meerdere jaren steun 
toegezegd, alsook een particuliere 
stichting.  

 De kerstzangavond in Zoetermeer 
bracht het mooie bedrag van  
€ 1.047,50 voor het vertaalwerk op.  
 

In 2016 zijn giften van particulieren, 
kerken en bedrijven voor het 

vertaalproject zeer welkom en 
onmisbaar. Mogen we op uw steun 

(blijven) rekenen? 

 

Voor een BEELDIMPRESSIE  
van de seminars  

klik HIER 
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