
 

 

 

Markus cadeau    
 

Kees Brand, op Papua werkzaam als piloot, kreeg bij 
het leren van de taal hulp van een aanstaande 
predikant. Als dank voor de bewezen dienst kreeg 
deze man een deel van de Indonesische vertaling 
van de Matthew Henry. Hij was geweldig blij met dit 
cadeau. Het boek zal zeker gebruikt gaan worden. 
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“DIE WIL IK ALLEMAAL HEBBEN” 
 
 

Johannes Cunaidi (41, Surabaya) heeft een 
onderwijsopleiding gevolgd en zich gespecialiseerd in de 
therapeutische behandeling van kinderen met speciale 
ontwikkelingsstoornissen. In de kerkelijke gemeente is 
hij actief als zondagsschoolleraar. Johannes moeder 
werd lid van de lezersclub van uitgeverij Momentum en 
tot op de dag van vandaag lezen ze samen de boeken die 
worden uitgegeven, waaronder de Matthew Henry. 
 
Matthew Henry-serie 
Johannes kent de Matthew Henry-serie al vanaf het 
moment dat het eerste deel (Markus) in een officiële 
bijeenkomst gepresenteerd werd. “Toen ik hoorde dat het 
de bedoeling was dat het een complete serie zou worden, 
dacht ik: die wil ik allemaal hebben." Johannes gebruikt de 
boeken vooral voor de voorbereiding van de lessen voor 
de zondagsschool.  
  
Van betekenis voor andere landen en culturen  
Wat vindt hij van de Matthew Henry? “De stijl en het 

taalgebruik zijn eenvoudig en makkelijk te begrijpen. De 
uitleg is goed te volgen en ook de gegeven referenties zijn 
fijn. In Indonesië zijn er weinig 
andere Bijbelcommentaren en 
soms staan daar vreemde 
voorbeelden in, die voor ons 
geen betekenis hebben. Maar 
Matthew Henry bezat de gave 
om ook van betekenis te zijn in 
andere landen en culturen.”  

 
SABDA EN DE DIGITALE MATTHEW HENRY 
 

Christenen in Indonesië kunnen beschikken over de 
Indonesischtalige Bijbelverklaring van Matthew Henry in 
boekvorm én in verschillende digitale vormen. De digitale 
beschikbaarheid vergroot het bereik van de Matthew 
Henry in Indonesië enorm.  
 
SABDA, een organisatie op Java, plaatst de Matthew Henry 
online en heeft speciale apps ontwikkeld. Al eind jaren 90 
had SABDA de sterke overtuiging dat internet in de 

communicatie tussen mensen 
een zeer grote rol zou gaan 
spelen. Men is daar op gaan 
inspelen met als doel het 
Woord van God zo breed 
mogelijk te verspreiden onder 
de Indonesische bevolking. 
SABDA verspreidt daarnaast 
ook alle denkbare informatie, 

Beste vrienden, 
 

Toen de 9-delige Bijbelverklaring van Matthew Henry aan het begin van de vorige eeuw opnieuw in het 
Nederlands uitgegeven werd bij Kok in Kampen, schreef dr. Herman Bavinck er een uitgebreid voorwoord in. 
Daarin zegt hij, dat als je alleen nog maar het commentaar bij Genesis 1 hebt gelezen, je al in staat bent deze 
verklaring te typeren: “Men vindt er geen geleerde onderzoekingen in over de formatie van hemel en aarde en 
geen brede uiteenzettingen met wat andere wetenschappen (…) daarover ten beste gaven.”  
En dan citeert hij Henry zelf: “The Scriptures were written, not to gratify our curiosity and make us astronomers, 
but to lead us to God and make us saints.”(De Schriften werden geschreven, niet om onze nieuwsgierigheid te 
bevredigen en ons tot sterrenkundigen te maken, maar om ons tot God te leiden en ons tot heiligen te maken). 
En dan voegt Bavinck er aan toe: “Die geest ademt heel zijn Bijbelverklaring. Zij is afkomstig van een man, die 
bij ervaring wist, dat de kennisse Gods het eeuwige leven is.” 
Aan deze woorden van dr. Bavinck hoeven we een eeuw later niet veel toe te voegen.  
 

 Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 
\  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 

Matthew Henry n.a.v. Lukas 14 (gelijkenis van het grote avondmaal) 
Niemand van die mannen die genood waren, zal mijn avondmaal smaken. Genade veracht, is genade verbeurd, zoals het 
eerstgeboorterecht van Ezau. Wie Christus niet willen hebben wanneer zij kunnen, zullen Hem niet hebben wanneer zij Hem zouden 
willen hebben. (...) Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat Mijn huis vol worde. "Dring er vurig bij hen op aan, 
want in dit geval zal het nodig zijn hen te overtuigen dat de uitnodiging oprecht gemeend is. Zij zullen nauwelijks geloven dat zij 
welkom zijn, en ga daarom niet van hen weg voordat u hen overtuigd hebt." Dit ziet op de roeping der heidenen, en met hen werd de 
kerk gevuld. 

die bij het verstaan van de Bijbel zou kunnen helpen: 
Bijbelcommentaren, artikelen over ethische zaken, 
zondagsschoolmateriaal etc. De hoeveelheid informatie op 
de website van SABDA is overweldigend. Predikanten, 
evangelisten, jeugdwerkers, 
zondagsschoolleiders, gewone 
geïnteresseerden, voor iedereen is er 
wel wat te vinden op de website.  
 
Wat is er zo bijzonder aan SABDA? 
SABDA heeft als motto voor haar werk 
Mattheüs 10:8b: “Gij hebt het om niet 
ontvangen, geeft het om niet.” Al het 
materiaal op de website, maar ook de 
ontwikkelde apps en software worden 
geheel gratis aangeboden. SABDA is 
voor inkomsten volledig afhankelijk van giften. Er komt 
steeds net genoeg geld binnen.  
 
Wat vindt SABDA van het Matthew Henry-project? 
Al bij de eerste ontmoeting heeft SABDA aangegeven dat 
men voor 100% achter het uitgeven van het 

Bijbelcommentaar van de Matthew Henry staat. Men 
juicht het bijzonder toe dat dit standaardwerk nu eindelijk 
ook in het Indonesisch beschikbaar komt. 
 

Welke digitale vormen van de Matthew Henry 
zijn er? 
Via de website van SABDA is de Indonesische 
vertaling van de Matthew Henry online te 
raadplegen. Voor gebruikers van mobiele 
apparaten zijn 2 apps met dit Bijbelcommentaar 
(voor zover vertaald) beschikbaar. Beide 
applicaties zijn offline te gebruiken. SABDA stelt 
ook het script van een zgn. widget met 
zoekfunctie ter beschikking, waarmee online 
kan worden gezocht in de Matthew Henry. 
 

Is het met al deze digitale mogelijkheden nog wel zinvol 
boeken uit te geven? 
Ja! Het gebruik van de digitale versie van de Matthew 
Henry neemt toe, maar er is ook nog altijd grote 
belangstelling voor de verklaring in boekvorm. Geregeld is 
een herdruk nodig.  
 

 

VERTAALNIEUWS 
 

 

Het eerste deel van Jeremia is inmiddels 
gedrukt. Het tweede deel (met 
Klaagliederen) is ook grotendeels klaar, 
alleen de afwerking vraagt nog wat tijd. 
Uitgave van dit deel vindt naar 
verwachting binnen afzienbare tijd 
plaats.  
De vertaalwerkzaamheden en controles 
van de tekst verlopen volgens de 
planning. Nu de vertaling van het 
commentaar op het Nieuwe Testament  
voltooid is, wordt prioriteit gegeven aan 

 

 

Bijbelboeken van het Oude Testament 
die aansluiten op reeds verschenen 
delen. In de afgelopen jaren zijn al 
vertaald en 
uitgegeven: 
Genesis, Psalmen, 
Spreuken en 
Jesaja. De 
doorlooptijd vanaf 
de start van een 
vertaling tot de uitgave kan wel 1 à 1,5 
jaar in beslag nemen. De verschillende 
controlerondes en de planning van de 
uitgever spelen hierbij een rol. 
 
 
 
 

WAAROM DIT VERTAALPROJECT STEUNEN? 
 

 Geloofsgenoten in Indonesië kunnen de 
Bijbelverklaring van Matthew Henry in hun 
eigen taal kunnen lezen en hebben 
daardoor toegang tot een Bijbelgetrouwe 
en toegankelijke uitleg bij Gods Woord. 

 De Indonesische vertaling van de Matthew 
Henry is een blijvend product. Het is de 
investering waard.  

 Indonesië telt behalve 23 miljoen 
christenen ca. 225 miljoen niet-christenen, 
voornamelijk moslims. Indonesiërs die graag 
meer willen weten over de inhoud van de 
Bijbel, maar in een niet-christelijke 
omgeving wonen of geen betrouwbare 
‘uitlegger’ in de buurt hebben, kunnen via 
de internetversie van de Matthew Henry 
(anoniem) uitleg bij de Bijbel ontvangen. Dit 
is een indirecte vorm van evangelisatie. 

 

UW GIFT IS WELKOM! 
 

IN EIGEN TAAL DE GROTE WERKEN VAN GOD ONDERZOEKEN 
 

“Tussen alle Bijbelverklaringen neemt het werk van ds. Henry bij mij een steeds grotere plaats 
in. Bij het gebruik voor de preekvoorbereiding spreekt de eenvoudige exegese en de 
praktische godgeleerdheid mij telkens opnieuw aan. De gemeente hoort dat ook regelmatig 
terug in de preek! Tot aansporing voor de gemeenteleden - jong en oud - om deze verklaring 
zelf te onderzoeken. Zeker, er zijn verklaringen van de Bijbel die meer werk maken van de 
taal- en de geschiedkundige uitleg. Maar Henry's verklaring is prakticaal en tot stichting. Ze 
boeit door de rijkdom van beelden en de frisse stijl. Ze blijft na eeuwen nog heel actueel. Je 
proeft: het was deze Evangeliedienaar er om te doen de Schrift te doen verstaan als het 
Woord van God. 
We wensen dit eenvoudige en toegankelijke commentaar in de handen van velen over deze 
wereld. Om zo in hun eigen taal de grote werken van God te onderzoeken.” 
 

Ds. M. Karens, Werkendam 
 


