
 

 

Dat de heer Ario Karijanto alle 15 reeds vertaalde delen van de 
Indonesische vertaling van de Matthew Henry in zijn bezit heeft 
en allemaal heeft gelezen, is best bijzonder. Hij heeft vanaf zijn 
geboorte een probleem met zijn gezichtsvermogen. Lezen kan 
hij alleen met een technisch hulpmiddel, waarbij de pagina 
onder een soort loep wordt gelegd, die de tekst vervolgens op 
een groot scherm projecteert. Zo leest hij, zeer gemotiveerd, 
bladzijde na bladzijde de Matthew Henry! 

Muziek- en samenzangavonden 
 

M.m.v. André Knevel (orgel) en Liselotte Rokyta (panfluit) 
 

 16 augustus – Bethlehemkerk in Woerden 

 17 augustus – Oude Kerk in Hardinxveld-Giessendam 

 18 augustus – Koepelkerk in Renswoude 
 

Toegang gratis - collecte ten bate van het 
Matthew Henry-vertaalproject 
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UIT DE PRAKTIJK 
 

Tijdens werkbezoeken raakt directeur Barry van der 
Schoot vaak in gesprek met lezers van de Matthew 
Henry. In een boekwinkel in Surabaya ontmoette ze de 
heer Ario Karijanto. “Ik heb nog zelden zo’n enthousiaste 
ambassadeur van de Matthew Henry gesproken.” 
 

Na een economische studie is Karijanto gaan werken in 
het familiebedrijf, een 
begrafenisonderneming. 
Jarenlang kerkte hij in 
een gemeente waar hij 
weinig geestelijk voedsel 
kreeg. “Ik wist op een 
gegeven moment niet 
meer waar ik aan toe 
was. Er werd een 
welvaartsevangelie gepredikt waar in plaats van God de 
mammon verheerlijkt werd. Ik had gehoord over de GRII 
en besloot eens in die kerk te gaan luisteren. Ik voelde me 
er thuis. Hier werd een getrouwe gereformeerde leer 
verkondigd.”  

 
Vroeger las Karijanto de Bijbel alleen maar willekeurig. 
Hier een stukje, daar een vers. Daardoor begreep hij 
eigenlijk niet wat hij las, hij leerde nooit verbanden 
leggen. “Het was een gewoonte om de Bijbel te lezen, 
maar het zei me niet veel.” Toen hij de Matthew Henry 
ontdekte, werd dat compleet anders. Hij begon in 
Markus en ging zo tekst voor tekst de Bijbel door, aan 
de hand van uitlegger Matthew Henry. “Nu leer ik 
werkelijk wat de Bijbel mij te zeggen heeft. We hebben 
echt een uitlegger nodig. Wat Matthew Henry zegt, 
raakt rechtstreeks mijn hart.”  

Karijanto vindt de uitleg en het taalgebruik heel 
duidelijk. ‘’Bij sommige boeken merk je direct dat het 
om een vertaling gaat, bijvoorbeeld door kromme 
zinnen. Bij de Matthew Henry heb ik dat niet. Hier is 
goed werk gedaan.” Karijanto is lid van de lezersclub 
van Momentum en krijgt alle nieuwe uitgaven 
toegestuurd. “Ik kijk uit naar nieuwe delen van de 
Matthew Henry. De mensen van Momentum weten 
dat ze me snel bericht moeten sturen.” 
 

 

Beste vrienden, 
 

Het is een half jaar geleden dat een journalist van het RD* in een interview aan mevrouw Vera Tukker-Terlaak 
vroeg: “Heeft u Henry ook als mens leren kennen?” Dit naar aanleiding van haar vertaling van de korte 
Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Nederlands. Haar antwoord was kort en duidelijk: “Hij moet een 
devoot mens zijn geweest, vroom, gelovig, vriendelijk ook. Dat kan niet anders. Als je zulke mooie dingen mag 
opschrijven, ben je een begenadigd en beminnelijk mens.” 
 

Het is treffend hoe deze ervaring van vertaalster mevrouw Tukker overeenkomt met wat ons vertaalteam in 
Indonesië ervaart bij het vertaalwerk. En de vertalers van ons team zouden ook zeker  instemmend knikken als ze 
in het vervolg van het interview met mevrouw Tukker zouden lezen: “De Bijbelverklaring van Henry is actueel voor 
alle tijden en plaatsen. Iedereen kan haar begrijpen. Ze is super-Bijbels en onbeperkt houdbaar.” Vandaar dat we 
het project van onze stichting vaak noemen: “Een puriteins cadeau voor christenen in Indonesië”. 
 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 
\ * RD 18-12-2015 - De vergezichten van Vera Tukker 

 

http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wp-content/uploads/Flyer-Woerden-16-8-2016.pdf
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wp-content/uploads/Flyer-Hardinxveld-Giessendam-17-8-2016.pdf
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wp-content/uploads/Flyer-Renswoude-18-8-2016.pdf
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/de_vergezichten_van_vera_tukker_1_961179


 

 
 
 
 
 
 

“De vertaling van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in de Indonesische taal is van 
heel groot belang voor de Indonesische kerken. Veel voorgangers maken er al gebruik 
van. Ook voor theologiestudenten is dit standaardwerk een goede aanvulling van hun 
bibliotheek. Omdat deze verklaring erg praktisch is, kunnen de broeders er ook veel 
ideeën uit opdoen voor hun preken. Als er één Bijbelverklaring is die echt 
cultuuroverstijgend is, is dat wel de verklaring van Matthew Henry. Ik hoop van harte 
dat er voldoende financiën beschikbaar komen om de serie commentaren af te maken.” 

 

Ds. C.G. Vreugdenhil, Houten  (lid Comité van Aanbeveling) 
 

Matthew Henry n.a.v. Psalm 139: “Gij kent mij wanneer ik mij afzonder. Gij kent mijn liggen. Wanneer ik nadenk over wat er de gehele dag 
gebeurd is, weet Gij wat er in mijn hart leeft en met welke gedachten ik naar bed ga. Als er nog geen woord op mijn tong is, een ijdel 
woord noch een goed woord, zie HEERE! Gij weet het alles. Want gedachten zijn woorden voor God.” 

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 MATTHEW HENRY IN HEEL INDONESIË 

De Indonesische Bijbelverklaring van Matthew Henry 
- voor zover al vertaald - vindt zowel in boekvorm als 
digitaal zijn weg naar vele personen, universiteiten en 
kerkelijke centra in heel Indonesië. Deze keer wat 
informatie over de uitgave en verspreiding van de 
boeken, een volgende keer over de digitale 
ontwikkelingen (online en app). 
 

Uitgave en verspreiding  
Sinds de start van het vertaalwerk is er contact met 
Momentum, een grote christelijke uitgeverij in Surabaya. 

Deze uitgever heeft de 
uitgave van de 15 
reeds verschenen 
delen van de 
Indonesische vertaling 
verzorgd. Ieder deel  
verschijnt in een 
oplage van 3.000 
exemplaren. Van 

enkele delen is inmiddels 
een herdruk verschenen, van Markus zelfs twee 
herdrukken. Momentum beschikt over een groot 
verkoopnetwerk in Indonesië en levert aan veel 
christelijke boekhandels. Momentum heeft zelf ook 
grote, druk bezochte boekwinkels in Jakarta en 
Surabaya. Verder verloopt een aanzienlijk deel van 
de verkoop via de webshop van Momentum. 

Wie betaalt het vertaalproject en wie de publicatie? 
De stichting Vrienden van de 
Matthew Henry is verantwoordelijk 
voor het vertalen van de 
Bijbelverklaring. De financiën die 
nodig zijn voor het vertaalwerk 
worden bijeengebracht door de 
achterban in Nederland. De kosten 
voor het uitgeven van de boeken 
zijn geheel voor rekening van 
Momentum. De verkoop loopt goed.  

 

Kopen met korting 
Om de aanschaf van de Matthew Henry financieel 
aantrekkelijk te maken, biedt Momentum korting aan.  

Ruim 500 mensen zijn abonnee van 
Momentum. Zij krijgen alle nieuwe uitgaven 
automatisch toegestuurd en betalen slechts 
de helft van de normale prijs. Bij 
promotieacties op bijv. theologische 
scholen kunnen studenten met een flinke 
korting boeken aanschaffen. Mensen die via 
de webshop Matthew Henry-boeken 
bestellen, hoeven geen verzendkosten te 
betalen. Dat is gunstig voor de kopers, want 
de boeken hebben een behoorlijk gewicht. 

THUISFRONT 

 

Bij de Matthew Henry-presentatie in 
zorgcentrum Maranatha (Rijssen) was 
er aandachtig gehoor. Het 
mannenkoortje zong zelfs een Psalm in 
het Indonesisch.  

Op 18 juni D.V. zijn we in Gorinchem 
present op de zendingsdag van ZGG. 
Welkom bij onze kraam!  
 

VOORTGANG VERTAALPROJECT 

 
 

 De Matthew Henry is nu voor ca. 60% 
in het Indonesisch vertaald. Uitgave 
van het laatste deel van het NT wacht 
nog op een akkoord rond 
auteursrechten. Uitgave van de 
verklaring op Jesaja staat gepland 
voor de nazomer (2 delen).  

 Door onvoldoende vertaalcapaciteit 
loopt de continuïteit en planning 
gevaar. Langdurige, intensieve 
pogingen om nieuwe vertalers in 
Indonesië te vinden leverden te weinig 
op. Inzet van vertalers in Nederland is 
een optie, maar brengt een veelvoud 
aan kosten met zich mee, omdat 
vertalersvergoedingen hier hoger zijn.  

 

FINANCIËN 
 

Het jaar 2015 kon worden afgesloten 
met een positief resultaat, mede 
dankzij de trouwe achterban en 
enkele onvoorziene grote donaties. 
Het exploitatieoverschot is 
toegevoegd aan de reserve voor de 
resterende jaren van het project. De 
volledige jaarrekening, onderdeel van 
het jaarverslag 2015, is te 
downloaden via de website. Voor 
2016 geldt: Uw gift is zeer welkom! 

Hoge verkoopcijfers van de Matthew Henry-boeken zijn niet alleen 
aantrekkelijk voor de uitgever, maar betekenen ook dat veel mensen in 

het bezit zijn gekomen van betrouwbare Schriftuitleg. 

http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/de-mensen/comite-van-aanbeveling/
mailto:info@vriendenvandematthewhenry.nl
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wat-u-kunt-doen/gift-of-schenking/
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wat-u-kunt-doen/gift-of-schenking/
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/nieuwsbrief-afmelden/
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2015-MH.pdf
http://www.vriendenvandematthewhenry.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2015-MH.pdf

