
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musa heeft alle tot nog toe verschenen boeken gekocht. Hij 
gebruikt ze bij de voorbereiding voor bijeenkomsten in de kerk 
en vertelt ook vaak aan zijn vrienden wat hij heeft geleerd. Een 
voorbeeld? Hij denkt even na en vertelt dan over wat er in de 
brief aan de Romeinen staat over schuld. “Veel mensen denken 
dat het hier gaat om een geldelijke schuld die afgelost kan 
worden. Maar het gaat hier om de schuld van de zonde. 
Matthew Henry legt dit heel duidelijk uit.”  
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UIT DE PRAKTIJK 
 
 

Rachmat Musa Budijanto (46), kortweg Musa 
genoemd, is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij 
woont in Surabaya en is werkzaam in de technische 
industrie. Wat ‘heeft’ hij met de Matthew Henry? 
 
“Ik ben opgegroeid in een charismatische gemeente. 
Het ging er altijd over de tijdelijke zaken zoals genezing 

van het lichaam, en 
het hebben van 
voorspoed in 
het leven. Als je 
trouw naar de 
kerk ging en je 
best deed dan 
zou de Heere je 
zegenen. Ik was 
in die tijd 
verslaafd 

geraakt aan slaapmiddelen; ik kon niet meer zonder. 
Maar hoe hard en veel er ook voor mij gebeden werd, 
ik kwam niet los van deze verslaving.” 
 
Levend Woord 
“Op een dag ging ik naar een bijeenkomst van de GRII. In 
deze kerk hoorde ik voor het eerst preken over de tekst 
dat er door de striemen van de Heere Jezus genezing te 
vinden is. Niet in de eerste plaats van mijn lichaam, maar 
van de zonde! Zo’n boodschap had ik nog nooit gehoord. 
Via de GRII ben ik ook de boekwinkel van Momentum 

gaan bezoeken. Daar vond ik een schat aan boeken die 
over de waarheid gaan die de Bijbel verkondigt. De Bijbel 
ging daardoor ook tot mij spreken, werd een levend 
Woord. Zo ontdekte ik ook de Bijbelverklaring van 
Matthew Henry. De toepassingen die Matthew Henry 
maakt vind ik heel mooi en vormen vaak een zegen voor 
mijn persoonlijk leven, juist als het leven een strijd is.”  
 

VERTALING NIEUWE TESTAMENT GEREED 
 

Deze zomer verscheen de vertaling van Matthew Henry’s 
verklaring op Hebreeën t/m Openbaring. De uitgave van 
dit deel betekent een mijlpaal voor het 
vertaalwerk: het gehele commentaar op 
het Nieuwe Testament (NT) is nu in de 
Indonesische taal beschikbaar. Barry van 
der Schoot, coördinator en directeur, blikt 
terug en vertelt over de achtergrond en keuzes.  
 
Waarom begonnen met het NT en niet met bijv. Genesis? 
Bij de start van het project hebben we hierover advies 
gevraagd aan een aantal predikanten en docenten aan 

Beste vrienden, 
 

Bij het realiseren van het Matthew Henry-project is het voor ons als “uitvoerders” goed om ons af en toe te 
verdiepen in het leven van de auteur. Gelukkig heeft Matthew Henry een dagboek bijgehouden, zodat we kennis 
kunnen nemen van zijn gezinsleven en hoe zijn weekindeling was.  
 

Verrassend zijn de inkijkjes die dit dagboek geeft als het gaat over het schrijven van zijn commentaar. Begin 
november 1704 (Matthew Henry is dan 42 jaar) schrijft hij dat vrienden hem hebben aangeraden met een 
commentaar te beginnen. En bij de twaalfde van deze maand staat er dat hij na veel gebed deze avond is 
begonnen met de verklaring van het Oude Testament. Zeven jaar later, als hij begint aan Ezechiël, vermeldt zijn 
dagboek: “De voortreffelijke Calvijn stierf aan het eind van zijn verklaring over Ezechiël 20”. In april 1714 , Henry 
heeft dan net zijn commentaar op Handelingen afgerond, is het kortweg “God zij alle eer”.  
 

Deze laatste dagboekzin van Matthew Henry willen we graag herhalen nu het Nieuwe Testament van de 
Indonesische Matthew Henry compleet is. 
 

 Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 
  



 

 

 
 
 
 
 

“De afgelopen eeuwen heeft de Bijbelverklaring van Matthew Henry een geweldige 
zegen verspreid. Dit besef geeft ons verwachting voor de Indonesische vertaling van deze 
Bijbelverklaring. Wat een zegen om bij een zegenrijk project betrokken te mogen zijn.” 
 

Prof. dr. W. van Vlastuin, Wezep (lid Comité van Aanbeveling) 
 

Matthew Henry n.a.v. Hebr. 11:  
Hij (Abraham) is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hij stelde zich in de hand 
van God, opdat Hij hem zou zenden, waarheen het Hem behaagde. Allen die werkelijk 
geroepen zijn, onderwerpen hun eigen wil en wijsheid aan de wil en wijsheid van God. 
Hoewel zij niet altijd hun weg kennen, kennen zij wel hun Gids. 

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.  
 

U kunt als particulier, kerkelijke 
gemeente of bedrijf bijdragen aan het 
vertaalproject. Uw gift is zeer welkom! 

theologische opleidingen in Indonesië. Zij adviseerden 
met het NT te beginnen, omdat er meer uit het NT 
wordt gepreekt en er weinig naslagmateriaal was. De 
verklaring van Genesis is overigens een paar jaar 
geleden ook vertaald en uitgegeven.  
 

Zo’n 10 jaar geleden is het vertaalwerk opgestart. Er is 
een lange tijd aan de verklaring van het NT gewerkt…  
De beginperiode van een vertaalproject kenmerkt zich 
door een opstartfase. Die kost de nodige tijd. Je moet 
goede vertalers vinden, een corrector, vertalers moeten 
wennen aan het taalgebruik van Matthew Henry, er moet 
een database opgesteld worden om tot een uniformiteit 
van bepaalde begrippen te komen. Behalve aan de 
verklaring van het NT is  in de achterliggende jaren ook 
gewerkt aan de vertaling van de verklaring van 
verschillende boeken van het Oude Testament. Zo is de 
verklaring op Genesis en de Psalmen al geruime tijd op de 
markt. Verder nemen we de controle van de vertalingen 
serieus en die controle kost tijd. Je kunt natuurlijk een 
vertaalopdracht geven en je verder niet druk maken om 
de kwaliteit van de vertaling. In dat geval kun je misschien 
in 5 jaar klaar zijn. Maar dat is niet onze werkwijze!  
 

Zijn de vertalers in Indonesië na zo’n lange periode 
nog steeds gemotiveerd?  
De vertalers die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij 
het project zijn inderdaad nog steeds betrokken. Het is 
voor hen ook altijd een bijzonder moment als er een 
nieuw deel uitkomt. We zijn blij met hun trouwe inzet. 

Nog te maken gehad met tegenvallers? 
Uitbreiding van het vertaalteam is nodig, maar het blijft 
lastig bekwame vertalers te vinden. Men denkt al snel dat 
men het Engels goed beheerst en dus geschikt is als 
vertaler. Helaas blijkt dit Engels vaak helemaal niet zo goed 
te zijn en dat vertalen niet alleen een technische beheersing 
van een taal inhoudt, maar ook andere kwaliteiten vraagt 
zoals creativiteit en gevoel voor taal. In het geval van de 
Matthew Henry is uiteraard ook kennis van oud-Engelse 
(stijl)begrippen en gedegen Bijbelkennis belangrijk. 

 

 

Terugkijkend, welk gevoel overheerst? 
Dankbaarheid voor Gods trouwe zorg dat ondanks alle 
obstakels en moeilijkheden die er zijn geweest, het project 
goede voortgang mag hebben. Ik word er elke keer heel 
blij van als ik denk aan wat voor mooi geschenk we de 
Indonesische christenen mogen geven. Dankbaarheid is er 
ook als ik denk aan de achterban die ons trouw steunt. 
 

Vooruitkijkend, wat heeft nu prioriteit? 
De vertaling van het hele commentaar zoveel mogelijk 
binnen de geplande tijd afronden en aan de Bijbelverklaring 
zoveel mogelijk bekendheid geven in Indonesië, zowel via 
de boeken als via internet en sociale media.  

THUISFRONT 

 

Op verschillende manieren wordt 
gewerkt aan het vergroten van 
bekendheid van het vertaalproject.  
De kraam op de zendingsdag van ZGG 
bood een mooie gelegenheid om veel 
mensen te spreken. De drie muziek- en 
samenzangavonden, waaraan André 
Knevel en Liselotte Rokyta 
medewerking verleenden, zijn goed 
bezocht. De collecten brachten in 
totaal het mooie bedrag van ruim  
€ 1.500 op voor het vertaalwerk. Voor 
het komende verenigingsseizoen staan 
verschillende lezingen gepland. 

 

VOORTGANG VERTAALPROJECT 
 

 Van de verklaring van Jesaja is deel 1 
(hst. 1-39) inmiddels uitgegeven. Deel 2 
volgt in het najaar. Het commentaar 
op Jeremia en Klaagliederen ondergaat 
de laatste controle. De verklaring van 
Ezechiël en Daniël is grotendeels 
vertaald en wachten op de laatste 
check. Uitgave wordt in 2017 
verwacht. 

 Ongedacht zijn we in contact 
gekomen met enkele Indonesische 
aspirant-vertalers. Het is nog onzeker 
of dit tot benoeming leidt.  

 In oktober/november hoopt Barry van 
der Schoot enkele weken in Indonesië 
te zijn. Ze spreekt dan met het 

 
vertaalteam, potentiële vertalers en 
zakelijke contacten. Samen met een 
PR-functionaris van uitgeverij 
Momentum zal ze D.V. enkele 
theologische scholen op Sulawesi 
bezoeken en daar een seminar 
geven over (de) Matthew Henry. 


