
 

 

 

Meer dan 35.000 boeken verkocht 
 

De uitgebreide Nederlandstalige Matthew Henry bestaat uit 9 delen, gedrukt in een vrij klein 
lettertype. De Indonesische serie is ruimer opgezet, met meer witruimte rond de tekst en een 
groter lettertype. Daardoor kent de reeks meer delen. De teller staat  nu op 20.  
Inmiddels zijn meer dan 35.000 boeken verkocht. Verkoop in losse delen past bij de Indonesische 
cultuur, waar velen minder koopkrachtig zijn. Zodra er weer geld beschikbaar is, koopt men een 
volgend deel. 
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting 
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“ZIJN TIJD VER VOORUIT” 
 
 

De heer Surya Tamara is eigenaar van een drukkerij, 
waar de Indonesische Matthew Henry Bijbelverklaring 
met behulp van moderne printsystemen wordt gedrukt. 
Zijn betrokkenheid op de Matthew Henry is echter niet 
alleen beroepshalve. 
 
Surya groeide op in een gezin waar vader boeddhist was 
en moeder christelijk. Helaas heeft hij thuis niet veel 
godsdienstige opvoeding gehad. Wel wees een tante hem 
er altijd op dat het belangrijk is naar de kerk te gaan en de 
Bijbel te lezen. 
 
In aanraking met de Matthew Henry 
In 1988 begon Surya met zijn drukkerij. Hij had weleens 
van de Matthew Henry gehoord, maar kon geen Engels 
lezen. De inhoud van de Bijbelverklaring was daardoor 
voor hem onbereikbaar. Surya is een van de velen die blij 
zijn met de Indonesische vertaling. Niet alleen voor zijn 
business, maar vooral omdat het commentaar nu ook 
voor hem toegankelijk is. 

  
Ga door met dit werk 
De Matthew Henry-boeken 
gebruikt Surya voor de 
Bijbelstudies die hij in zijn 
gemeente aan 
verschillende groepen 
geeft. “De Matthew Henry 
gaat erg diep en is zeer 
uitgebreid. De vertaling is 
van heel goede kwaliteit. 
Ga alsjeblieft door met dit werk 
tot het helemaal afgerond is." Hij verbaast zich vaak over de 
contextualisatie van de Matthew Henry. “Die man was zijn 
tijd ver vooruit.” Om ten slotte te eindigen met een 
bemoediging voor het vertaalproject: "Ga door met dit 
werk. Het is een investering voor de eeuwigheid."  

 
BENOEMING VERTALERS 
 
 

Lange tijd leken de pogingen om het vertaalteam uit te 
breiden op niets uit te lopen. Nieuwe vertalers zijn nodig 

Beste vrienden, 
 

Wat hebben een softwaretest bij Shell en Matthew Henry met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet 
zoveel. Toch gebeurde het jaren geleden dat op een projectbijeenkomst van Shell in Nederland een Nigeriaanse 
deelnemer dringend verlegen zat om een Matthew Henry's Bijbelverklaring. En dat een Hollandse deelnemer, 
nu predikant in Pretoria (Zuid-Afrika), ervoer dat de Heere regeert en antwoordt op het gebed. Lees het hele 
verhaal. Ik kan me geen warmere aanbeveling voor ons project voorstellen. 
 

Elke keer als onze Indonesische uitgever ons een doos met nieuwe delen van de Indonesische Matthew Henry 
toestuurt, stemt dat ons als bestuur bijzonder dankbaar. Onder Gods zegen mag ons project als "Puriteins 
geschenk voor Indonesische christenen" goede voortgang hebben. We konden onze ogen haast niet geloven 
toen we onlangs uitrekenden hoeveel exemplaren er inmiddels in Indonesië over de toonbank gingen: meer dan 
vijfendertigduizend! 
 

We streven ernaar binnen twee à drie jaar ons project af te ronden. Graag ook uw meeleven en steun voor de 
laatste vertaaletappe.  

 Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 
  

https://www.vriendenvandematthewhenry.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-2017-3-de-matthew-henry-voor-rufus/
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Giften aan de stichting zijn in veel  
gevallen aftrekbaar voor de belas- 
ting en daardoor fiscaal gunstig.  
 

Matthew Henry n.a.v. Mattheüs 20:34 (Twee blinden te Jericho genezen) 
Toen deze blinden het gezicht hadden ontvangen, volgden zij Hem. Niemand kan Christus blind zijnde volgen. Door Zijn genade 
opent Hij eerst de ogen der mensen en trekt hun hart tot Zich. Zij volgden Christus als Zijn discipelen om van Hem te leren. En als 
Zijn getuigen, Zijn ooggetuigen, om getuigenis af te leggen van Hem en van Zijn macht en goedheid. Het beste bewijs van geestelijke 
verlichting is een voortdurende, onafscheidelijke aanhankelijkheid aan Jezus Christus als onze Heere en Leidsman. 

HAAR INHOUD OVERSTIJGT CULTUREN 
 

“De Bijbelverklaring van Matthew Henry is me lief, omdat ze tot onderwijs en 
troost is voor de Kerk uit 'alle volken, natiën en tongen'. Haar inhoud overstijgt 
culturen. Waarom? Omdat haar practicale onderwijs gegrond is op Gods 
Woord. Zeker, de Matthew Henry bevat geen diepgaande exegetische studies. 
Maar wel is iedere bladzijde vol met eenvoudig onderwijs voor het geestelijk 
en dagelijks leven van een christen.  
Omdat we in Zuid-Afrika onder verschillende culturen werken, raadpleeg ik 
graag en vaak dit Bijbelgetrouwe standaardwerk. Het werk van de stichting 
Vrienden van de Matthew Henry draag ik een warm hart toe.” 
 
 

Ds. J.A. Weststrate, Pretoria (lid comité van aanbeveling) 
 

voor de continuïteit van het vertaalproject en om niet 
achter te raken op de planning.  
 
Het is dan ook verblijdend dat in augustus drie vertalers 
konden worden benoemd: Cynthia Sugirun, ds. Ichwei 
Indra en Aryandhito Widhi Nugroho. Ze hebben alle drie 
een verschillende achtergrond, maar zijn één in hun 
verlangen om dienstbaar te zijn voor het project. 

VERTAALNIEUWS 
 

 
 

Stand van zaken vertaalwerk 
In de zomerperiode is het tweede boek van Jeremia 
(hoofdstuk 25-52), inclusief Klaagliederen uitgekomen. De 
vertaling van de verklaring van Ezechiël is inmiddels gereed 
en het manuscript is doorgestuurd naar de uitgever. 
Momentum heeft het momenteel echter druk met 
printwerk en boeken voor de Refo500 conferentie, die in 

het najaar wordt gehouden. De uitgave van Ezechiël moet 
daar op wachten. Als alles meezit verschijnt dit deel toch 
nog dit jaar. 
 
Werkbezoek Indonesië 
In november zal Barry van der 
Schoot D.V. enkele weken in 
Indonesië zijn voor een 
werkbezoek. Het is de bedoeling 
dat zij een aantal dagen aanwezig 
is op de conferentie, die in 
Jakarta wordt gehouden in het 
kader van 500 jaar reformatie. 
Sprekers uit verschillende delen 
van de wereld, waaronder prof. 
dr. H.J. Selderhuis uit Nederland, leveren een bijdrage aan 
deze meerdaagse conferentie. Uitgeverij Momentum is 
present met een stand. Dit biedt een prachtige gelegenheid 
om de Matthew Henry te promoten. Er worden enkele 
duizenden bezoekers verwacht.  
 
Verder zal het werkbezoek worden gevuld met onder 
andere de vertalersdag (toerusting en ontmoeting), een 
bezoek aan SABDA in Solo (verzorgt de digitalisering van de 
Matthew Henry) en een seminar over de Matthew Henry op 
een theologische school.

 

THUISFRONT 
 
 

 

Jubileumactie 
Het echtpaar Ed en Anke van Hell uit 
Woerden was in augustus 40 jaar 
getrouwd. Geen cadeaus voor zichzelf, 
maar een gift voor het Matthew Henry-
vertaalproject in Indonesië was de 
wens van het jubilerende paar. De 
inhoud van de giftendoos bracht het 
mooie bedrag van € 365 op. Hartelijk 
dank aan fam. Van Hell voor het  

 

 
initiatief en aan alle gevers die het 
project op deze wijze steunden!

 

  
Vragen of suggesties? 
In nieuwsbrieven is maar beperkt ruimte 
voor informatie. Heeft u vragen of 
suggesties die u met ons wilt delen? Laat 
het ons weten via 
info@vriendenvandematthewhenry.nl. 
 

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

Lees verder >> 
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