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

Beste vrienden, 

 

Als ik terugblader in vorige nieuwsbrieven en zoek naar 
informatie over de gebruikers van het Indonesische com-
mentaar van Matthew Henry, is misschien wel het meest 
opvallende dat de doelgroep zo uiteenloopt wat 
opleidingsniveau betreft. Het varieert van een docent van 
een theologische hogeschool tot de jonge vrouw die leiding geeft op een 
zondagsschool.  

 

Meer dan een eeuw geleden sprak ook dr. Herman Bavinck zijn verbazing 
erover uit dat het lezerspubliek van de verklaring van Henry zo erg breed 
was. Hij schrijft in zijn voorwoord bij de negendelige uitgave van 1916: “De 
verklaring van Henry is nog heden ten dage te vinden in duizenden 
christelijke gezinnen, niet alleen in het studeervertrek van de geleerde en 
de predikant, maar ook in de boekerij van de landman en de handelaar, op 
de boekenplank van de werkman en de kleine burger. Dat is een zegen 
door Gods genade aan Henry’s werk geschonken, die al zijn verwachtingen 
zeer verre heeft overtroffen.” Opmerkelijk dat deze twee ervarings-
werelden zo naadloos op elkaar aansluiten.  

 

Onder inwachting van Gods zegen gaan we naar de afronding van het 
vertaalproject. 

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 

 

Psalmenzingen in de nacht 

God geeft ons troost en vreugde te mid-
den van onze aardse moeilijkheden. We 
moeten deze tijd benutten en wachten tot 
Hij onze problemen zal oplossen. God 
geeft psalmen in de nacht. Dit betekent 
dat al is onze situatie nog zo donker, 
somber en verdrietig, God, in Zijn voor-
zienigheid en door Zijn beloften niet al-
leen ons ondersteunt maar ook ons ver-
vult met vreugde en troost waardoor we 
in staat zijn om te danken en ons zelfs te 
verheugen in de beproevingen. 

N.a.v. Job 35  

VAN MATTHEW HENRY 

De oudste en jongste 
vertaler... 

Donatie uit Indonesië 

Laten we hem Pak Agus noemen. Hij is half de twintig en afkomstig uit de 

hoofdstad Jakarta. Tijdelijk verblijft hij in het buitenland. Zo rond 2010 maken 

vrienden in de kerk hem attent op de Bijbelverklaring van Matthew Henry in 

het Indonesisch. Daarvoor maakte hij al gebruik van de Engelse uitgave. Dat 

ging maar moeizaam want zijn Engels was nog niet zo geweldig. Desondanks 

werd hij gegrepen door dit Bijbelcommentaar en was zijn conclusie: wat is het 

een diep geestelijke uitleg van de Bijbel. Daarna koopt hij de Indonesische 

uitgave die bij uitgeverij Momentum verschijnt. Vader is ook een verwoed 

lezer van het MH-commentaar maar hij heeft één probleem: hij is erg klein 

behuisd en de complete reeks is intussen zo groot geworden dat hij ruimtege-

brek krijgt. Agus hoopt van harte dat het Bijbelse geluid van de ‘Tafsiran 

Matthew Henry’ een bijdrage mag leveren aan een reformatie in de kerken in 

Indonesië. Hij is bijzonder blij dat we hem ook wijzen op de digitale versie en 

op de mogelijkheid een app te downloaden. Rond de jaarwisseling vraagt hij 

wat het rekeningnummer is van onze stichting. Een paar dagen later is een 

fors bedrag overgemaakt. Zo’n donatie uit Indonesië is uniek en stemt ons 

bijzonder dankbaar. Terima kasih Pak Agus! 

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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Van de penningmeester 
Kortgeleden is naast het jaarverslag over 2019 ook de jaar-
rekening over 2019 op onze website geplaatst (zie 
www.vriendenvandematthewhenry.nl). Uit deze jaarrekening 
blijkt dat de financiële uitgangspositie voor het jaar 2020 
goed is. Nu de vaste toezeggingen per 1 januari 2020 zijn 
weggevallen moeten we dit jaar in overwegende mate uit 
eigen middelen financieren. De opgebouwde reserves bieden 
ons die mogelijkheid. Met dankbaarheid stellen het bestuur 
en de directeur vast dat onze donateurs met periodieke in-
casso’s ons project ook dit uitloopjaar blijven ondersteunen. 
In onze begroting voor 2020 hebben we ook een bescheiden 
bedrag opgenomen voor verwachte donaties vanuit de ons 
ondersteunende kerken. 
 
Het zou erg mooi zijn als bij het einde van het project er vol-
doende financiële ruimte is om op gepaste wijze van onze 
vertalers in Indonesië afscheid te kunnen nemen en met 
steun van de uitgever de boeken van de bijbelverklaring van 
Matthew Henry met kortingen te kunnen aanbieden aan In-
donesische lezers. 
 
Mochten er daarna nog middelen resteren dan zal dit saldo 
conform statutaire bepalingen worden uitgekeerd ten be-
hoeve van een ANBI instelling met gelijksoortige doelstelling. 
Onze gedachten gaan hierbij uit naar het voortgaande 
vertaalwerk voor het digitale lectuurproject Bible and Books 
Ministry onder aansturing van Barry van der Schoot in op-
dracht van meerdere deputaatschappen van de Gere-
formeerde Gemeenten. 
 
Uw betrokkenheid bij ons project stellen wij zeer op prijs.  
 
Karel Beijer, penningmeester stichting Vrienden van de 
Matthew Henry 

Uw financiële bijdrage is welkom op  

NL68 RABO 0143 0706 30. Doneren kan ook 

via www.vriendenvandematthewhenry.nl/

online-doneren 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
Zaterdag 28 maart jl. was voor ons vertaalproject een  
bijzondere dag. Ibu Lanny Murtihardjana stuurde mij via de 
mail de door haar vertaalde verklaring van Matthew Henry 
op Maleachi 4. En daarmee was de vertaling van de com-
plete Matthew Henry klaar!  

Ruim vijftien jaar geleden ben ik (Barry van der Schoot, 
red.), toentertijd in dienst van Oikonomos foundation, be-
gonnen aan dit enorme werk. Het begon met een zoektocht 
naar goede vertalers die in staat moesten zijn om het 
moeilijke Engels van Henry te begrijpen en in goed Indone-
sisch over te zetten. De eerste vertaler die startte was Ibu 
Lanny Murtihardjana. We zijn begonnen met het Bijbelboek 
Markus omdat dat het kortst was. Na afronding van het 
Nieuwe Testament is dus nu ook het hele Oude testament 
vertaald. Dat betekent dat de taak van de vertalers erop zit.  

Omdat Ibu Lanny Murtihardjana het eerste hoofdstuk van 
de MH (Markus 1) en het laatste (Maleachi 4) heeft 
vertaald, heb ik haar gevraagd om een reactie.  

‘Wat gaat de tijd snel. Vijftien jaar lang heeft de Heere mij 
de gelegenheid gegeven om mee te doen aan het 
vertaalproject van de Matthew Henry. Ik herinner me nog 
dat ik in het begin tegen Ibu Barry heb gezegd dat ik niet 
mee wilde doen omdat ik vond dat ik niet voldoende 
kwaliteiten had. Het klassieke Engels uit de 18de eeuw is zo 
verschillend van nu. Maar ik ben gaan beseffen dat er met 
de hulp van de Heere, niets onmogelijk is. Ik ben blij en 
dankbaar te zien dat veel predikanten en evangelisten voor 
hun werk gebruik maken van de verklaring van Matthew 
Henry.’  

Het is raar om niet meer wekelijks contact met de vertalers 
te hebben via email. De twee editors, Johnny Tjia en Herdi-
an Aprilani hebben nog tot ongeveer eind dit jaar nodig om 
de laatste correcties uit te voeren. Dan is wat ons betreft 
het hele project klaar. 

Situatie in Indonesië 

In januari is het boek met de verkla-
ring van Jozua, Richteren en Ruth van 
de drukpers gerold. Vervolgens zijn 
ook 1 & 2 Samuel en 1 & 2 Koningen 
afgerond en naar de uitgever Mo-
mentum gestuurd. Het was de be-
doeling dat deze twee delen beiden in 
het voorjaar gedrukt zouden worden. 
Maar toen bereikte het coronavirus 
ook Indonesië waarna het land op 
slot ging. De lockdown heeft ook flinke gevolgen voor Mo-
mentum. Boekwinkels in het hele land zijn gesloten en ook 
de online verkoop is gestopt omdat er niets meer verstuurd 
kan worden. Dit betekent dat het drukken van genoemde 
boeken voorlopig ook is stopgezet. Dat is jammer voor de 
voortgang van ons project maar we hebben er uiteraard alle 
begrip voor. Het correctiewerk van de toegestuurde delen 
door de mensen van Momentum gaat gelukkig wel door.  

Het vertaalwerk is afgerond! 

Het is stil op het kantoor van Momentum. De meesten  
werken vanuit huis. 


