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Project: vertalen en promoten van het Bijbelcommentaar van 
Matthew Henry in het Indonesisch 

Beste vrienden, 

 

In het jaar 1716, nog maar twee jaar na het overlijden 
van Matthew Henry, verschijnt er in Engeland al een 
biografie over hem. De auteur van dit boek (An account 
of the Life and death of Matthew Henry) is William 
Tong, studievriend van Matthew en predikant in Londen. Opmerkelijk dat 
deze biografie al na korte tijd ook in het Nederlands verkrijgbaar is, on-
danks het feit dat het commentaar van Henry dan nog niet vertaald is.  

 

In zijn biografie geeft Tong verschillende keren een omschrijving van de 
Bijbelverklaring van zijn vriend. De mooiste vind ik wel deze: “Deze verkla-
ring is door serieuze christenen altijd geprezen geweest vanwege het hel-
dere hoofd van de schrijver, vanwege zijn warme hart, zijn gevoelvolle le-
ven en de diepte van zijn zielservaringen”.   

 

Voor zo’n commentaar is het niet moeilijk om ons met hernieuwde ijver en 
vreugde in te zetten in deze laatste fase van het vertaalproject. 

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 

Indonesische christenen 
over de Matthew Henry 

Christian Victor Budi Kusman is 28 jaar oud 
en tandarts van beroep.  Hij houdt van de 
verklaring van Matthew Henry omdat die zo 
volledig is. “Uitgebreid in zijn verhande-
lingen maar met een duidelijke rode draad 
door heel het commentaar heen, van Gene-
sis tot Openbaring.” 

Hij gebruikt de boeken voor zijn persoon-
lijke stille tijd maar ook ter voorbereiding 
van de jongerengroep van de kerk die hij 
leidt. Ook voor jongeren heeft MH een 

boodschap. Veel jongeren willen vooral 
gebruikmaken van hun verstand maar MH 
leert hen en ook mij om het hoofd te 
buigen voor de genade van God die ook 
met het hart te maken heeft. Christian wil 
aan het eind van het gesprek nadrukkelijk 
zijn dank uitspreken aan de stichting en de 
donateurs in Nederland die de vertaling van 
de MH hebben mogelijk gemaakt.  

Vertaalnieuws 
In januari is het Bijbelcommentaar op Exodus en Leviticus 

van de pers gerold. Op dit moment ligt de kopij van Numeri 

en Deuteronomium bij de uitgever. De vertalers zijn nu bezig 

met het vertalen van Ezra en Nehemia. De inzet van het hui-

dige vertaalteam is goed. De meeste vertalers zijn freelan-

cers waardoor het soms lastig is om een goede planning te 

maken. Maar zoals het er nu uitziet hopen we eind dit jaar 

het vertaalwerk af te kunnen ronden. We hebben dan nog ongeveer tot half 

2020 nodig om de laatste vertalingen na te kijken en te laten drukken.  

Oude Testament | Reeds gedrukt 

Genesis | Exodus & Leviticus | Numeri & Deuteronomium | Psalmen (3 delen) 

Spreuken | Prediker & Hooglied | Jesaja (2 delen) | Jeremia & Klaagliederen (2 

delen) | Ezechiël  

Oude Testament | Reeds vertaald, maar nog niet gecorrigeerd 
Jozua | Richteren | Ruth | 1 & 2 Samuel | 1 & 2 Koningen  | 1 & 2 Kronieken 
Daniel 
 

Oude Testament  | Nog te vertalen 
Ezra | Nehemia | Esther | Job | Hoséa - Maléachi  
 

Nieuwe Testament | Reeds gedrukt 

Mattheüs (2 delen) | Markus | Lukas (2 delen) | Johannes (2 delen) 

Handelingen | Romeinen & Korintiërs | Galaten - Filemon | Hebreeën -  

Openbaring  

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.  
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Ontmoetingsdag met het vertaalteam 

Deze jaarlijks terugkerende ontmoetingsdag vond plaats in 
Jakarta. Het voltallige team was aanwezig. We hebben met 
elkaar de lopende zaken rond het vertaalproject besproken 
en na de lunch ons vooral bezig gehouden met het bespre-
ken van gerezen vertaalproblemen. Het was een fijne dag 
met een uitstekende sfeer. We werken allemaal toe naar 
hetzelfde doel: de vertaling van de Matthew Henry op een 
goede manier af te ronden.  

Bezoek aan het team van SABDA  

Een reis naar Indonesië is niet compleet als er geen bezoek 
aan SABDA in Solo (Midden-Java) wordt gebracht. SABDA 
helpt ons bij het digitaliseren van de vertaalde boeken van 
de Matthew Henry zowel op onze website als op de twee 
apps. De jonge mensen die hier werken zijn zeer gemoti-
veerd. Ze zijn hoog opgeleid en zouden een goede baan in 
het bedrijfsleven kunnen krijgen. Een baan bij SABDA staat 
minder in aanzien bij velen en betaalt ook minder. Maar ze 
kiezen er echter voor dit werk om daardoor het Evangelie te 
verspreiden.  

Bezoek aan de Theologische school in 
Wamena (STTR-Wamena)  

Tijdens haar reis heeft Barry ook Papua bezocht. De gerefor-
meerde theologische school in Wamena had ons uitgenodigd 
om een seminaar te houden over Matthew Henry en zijn Bij-
belverklaring. Op deze bijeenkomst waren niet alleen alle 
studenten (48) aanwezig, maar ook predikanten en evange-
listen uit het Yalimo-gebied. Onder leiding van ds. Peres 
Nekwek is er een hele dag gesproken over de Bijbelverkla-
ring van Matthew Henry en hoe we deze boeken kunnen ge-
bruiken bij de voorbereiding van de preken en voor de per-
soonlijke stille tijd.  

Jeugdbijeenkomst 

Even leek Barry twintig jaar terug in de tijd te zijn gestapt 
door een presentatie te geven op de jeugdvereniging in 
Wamena. In de negentiger jaren werkte ze daar als jeugd-
werker. Nu mocht ze vertellen over het werk en het belang 
van de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Vooral de apps 
met de Matthew Henry vielen goed in de smaak. Een paar 
jongeren gingen direct de app downloaden waarna een van 
hen met een brede lach opmerkte: “Nu hebben we Matthew 
Henry in onze zak.” 

Giften zijn welkom op NL68 RABO 0143 0706 30. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 


