
 

 

Bezoek aan Indonesië  
 
Periodiek brengt Barry  
van der Schoot als  
coördinator van het  
vertaalproject een bezoek 
aan Indonesië. Dat is  
nuttig voor het contact  
met de (potentiële)  
vertalers, uitgever  
en andere relaties.  
Deze keer werd ook een bezoek gebracht aan de drukkerijen waar 
de Matthew Henry wordt gedrukt en ingebonden. 
 
Seminars voor theologiestudenten 
Tot de missie van de stichting behoort ook het promoten van de 
Matthew Henry in Indonesië. Daarom wordt een werkbezoek 
steevast gecombineerd met een promotieronde op enkele 
theologische scholen. Zo komen studenten in aanraking met de 
toegankelijke en Bijbelgetrouwe verklaring van Matthew Henry. 
Hopelijk tot nut voor henzelf en voor de omgeving waar ze na hun 
studie hun arbeidsterrein vinden. 
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PROEFLEZER, NUTTIGE SCHAKEL 
 
 

Een beproefde manier om de begrijpelijkheid van een 
vertaling te checken is gebruik maken van proeflezers. 
De proeflezer leest de hoofdstukken nog eens kritisch 
door op woordkeus. De woordkeus moet zodanig zijn dat 
lezers in alle delen van het land de tekst kunnen 
begrijpen. Ds. Peres Nekwek, sinds 2014 predikant van 
de GJRP in Indonesië, was verschillende jaren proeflezer 
binnen het Matthew Henry-vertaalproject.   
  
Werkwijze ds. Nekwek 
Ds. Nekwek vertelde in een interview: “Op het ogenblik 
ben ik bezig met Romeinen. Ik doe dat samen met mijn 
vrouw. Als proeflezer moet je heel nauwkeurig lezen. Ik 
zet dan mijn opmerkingen in de kantlijn. Soms is het een 

taalkundige kwestie. Vaak 
een woord dat hier in Oost-
Indonesië weinig of niet 
gebruikt wordt. Ik vraag de 
vertalers dan een 
alternatief te kiezen of ik 
doe zelf een voorstel. Het 
komt ook voor dat ik vind 
dat de uitleg meer 
verduidelijking nodig heeft 

in de Indonesische of in de 
Papua-context." 

Ook zelf profijt 
"Ik merk dat ik op deze manier door Henry’s commentaar 
heen kruip. Ik heb daar veel aan voor de uitleg aan de 

studenten en bij mijn preken. Ik moest zojuist nog 
onverwachts naar een gezin waar een pasgeboren baby 
overleden was. Je hebt dan geen tijd om je voor te 
bereiden. Toen kwam zomaar een stukje uit het 
commentaar van Matthew Henry bij Lukas 15 in mijn 
gedachten. En daarmee kon ik de ouders troosten in hun 
verdriet."  
 
Ds. Nekwek heeft vanwege tijdgebrek het proeflezerschap 
beëindigd. Mogelijk gaat zijn vrouw Lili deze taak overnemen. 

Beste vrienden, 
 

Bekend is de ootmoedige uitspraak van Matthew Henry over zijn taak als Bijbeluitlegger: “Ik ben maar een 
waterputter, die water ophaalt uit de diepte en anderen doet drinken uit de fonteinen des levens”. Het is heel 
goed mogelijk dat Henry hierbij dacht aan het bekende verhaal uit Johannes 4 over de ontmoeting van Jezus met 
de Samaritaanse vrouw bij de waterput. In dat gesprek gaat het ook over een fontein van levend water. 
 

Het is opvallend hoe de Heiland bij dat gesprek over allerlei grenzen heen stapt. De grens Jood – Samaritaan, de 
grens man/vrouw,  de grens betamelijk/onbetamelijk (zondares) en ten slotte de Gerizim/Jeruzalem grens 
(aanbidden). Al deze grenzen houden een rijke Christus niet tegen bij een ontmoeting met een arme zondares. 
Matthew Henry zegt hierbij in zijn commentaar dat Jezus bij deze eerste oogst uit de heidenen alvast kruimels van 
het brood voor de kinderen gaat uitdelen. 
 

Het stemt dankbaar met ons Matthew Henry-vertaalproject ook grensoverschrijdend bezig te mogen zijn. En naar 
we hopen en bidden tot heil van de kerk in Indonesië. 
 

 Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 
  

Fam. Nekwek (archieffoto) 



 

 

“De Bijbel en het gebed zijn het belangrijkst bij het voorbereiden van de preken. Maar 
waar zouden we als predikanten zijn zonder goede Bijbelverklaringen? De 
Bijbelverklaring van Matthew Henry kenmerkt zich niet alleen door grondige Bijbelstudie, 
maar ook door grote aandacht voor het geloofsleven, omgang met God aan de hand van 
het Woord, levensvernieuwing, kortom: het persoonlijk kennen van de Heere.” 
 

Ds. A.Th. van Olst, Deurne (B) (lid Comité van Aanbeveling) 
 

Matthew Henry n.a.v. Mattheüs 1:23:  
In het licht van de natuur zien wij God als een God boven ons. In 
het licht van de wet zien wij Hem als een God tegen ons, maar in 
het licht van het Evangelie zien wij Hem als Emmanuël, God met 
ons, in onze eigen natuur en in ons belang. (...) Dit was wat Hij 
bedoelde om God met ons te brengen, wat onze hoogste zaligheid 
is en om ons met God te brengen, wat onze grootste plicht is. 
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Giften aan de stichting zijn in veel  
gevallen aftrekbaar voor de belas- 
ting en daardoor fiscaal gunstig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENNINGMEESTER KAREL BEIJER 
 

We zien een zeer betrokken penningmeester. Hoe kijkt 
u tegen het vertaalproject aan? 
Het is voor mij verrijkend om aan een vertaalproject mee 
te mogen werken, waarvan de doelgroep anderhalf keer 
de gehele Nederlandse bevolking beslaat (circa 25 
miljoen christenen in Indonesië). Het land heeft de 
grootste moslimpopulatie van de wereld. 
 
Omgaan met financiën, vertrouwd werk voor u? 
Ik keer als penningmeester van de stichting terug naar het 
elementaire boekhouden, voorafgegaan door een op te 
stellen begroting en vervolgens het 
aanleveren van periodieke 
overzichten aan het bestuur en 
directeur. De basis voor dit alles is 
gelegd in mijn opleiding tot 
registeraccountant en verrijkt in een 
bijna 40-jarige praktijk op een groot 
accountantskantoor. Omgaan met 
financiën vertrouwd, ja dus!  
 
Voor inkomsten is de stichting geheel 
afhankelijk van giften uit de achterban. Wat valt op? 
De grote betrokkenheid bij ons project van particulieren, 
bedrijven, kerken en stichtingen blijft mij verrassen. Ik 
mag geloven dat de Heere harten neigt om ons werk te 
steunen.

Nooit had ik gedacht telkens weer blij te zijn met een 
storting op de bankrekening van een ander, namelijk van 
onze stichting. Dankbaar en verwonderd om zoveel 
offervaardigheid. 
 

   Welk financieel resultaat verwacht u voor 2016 
en daarna? 
Voor het boekjaar 2016 verwacht ik een positief 
resultaat te kunnen presenteren. Daarmee 
kunnen we onze financiële buffer vergroten, 
zodat we de mogelijke uitloop van het project in 
de tijd kunnen financieren. 
 
Wat waardeert u persoonlijk het meest in de – 
Nederlandstalige – Bijbelverklaring van Matthew 
Henry? 

Matthew Henry heeft de gave om met duidelijke teksten 
de Bijbel nader toe te lichten en daarbij tevens de 
samenhangen tussen Oude en Nieuwe Testament te laten 
zien. Deze verbanden geven mij een beter begrip van de 
Bijbel als geheel.  
 

 
VOORTGANG PROJECT 

 
 

Stand van zaken vertaalwerk 
Sinds september ligt de verklaring van 
Jesaja I (hst. 1-39) in de winkel. In 
december 
vindt in 
Jakarta de 
zgn. 
launching van 
Jesaja II (hst. 
40-66) plaats. 
Het volgende deel, Jeremia en 
Klaagliederen, is naar verwachting per 
voorjaar 2017 verkrijgbaar.     
 
Opnieuw herdrukken 
In november verscheen een herdruk 
van Mattheüs II (hst. 15-28). De 
oorspronkelijke oplage bedroeg 3.000 
exemplaren.  
 

 
 

Omdat de voorraad van de eerste 
herdruk van Lukas I (hst. 1-12) erg was 
geslonken, verscheen in november een 
tweede herdruk. Van dit boek zijn eerder 
al 4.000 exemplaren gedrukt. De 
constante vraag laat zien dat de  
Bijbelverklaring van Matthew Henry door  
christenen in Indonesië wordt 
gewaardeerd. Een stimulans om vooral 
door te gaan met het vertaalwerk.   
 

THUISFRONT 

 

In het afgelopen seizoen waren we in 
verschillende gemeenten te gast voor het 
geven van een presentatie. We zien terug 
op heel mooie bijeenkomsten.  
Op de gemeenteavond (opening 
verenigingsseizoen) van de Ger. Gem. 
van Amsterdam was ook ds. P. Nekwek 
uit Indonesië aanwezig. Hij was juist in  
 

 

 
Nederland in verband met de 
Generale Synode, waarvoor hij was 
afgevaardigd namens de GJRP.  

 
 
 

Ook in 2017 zijn er inkomsten 
nodig. Mogen we (weer) op uw 

steun rekenen?  


