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

Beste vrienden, 

 

Matthew Henry wordt wel de man van gebed genoemd. 
Het gebed kreeg een hoge prioriteit in zijn leven. Daarbij 
komt dat hij een bijzonder praktisch christen was die 
een hekel had aan theoretiseren, los van de praktijk van 
het leven. Een bekende uitspraak van hem is: “Het is nuttiger de godsdienst 
tot richtsnoer van onze handel en wandel te maken dan tot onderwerp van 
onze gesprekken”.  

In diezelfde lijn plaatst een paar eeuwen later puritein Arthur Pink de 
apostel Paulus. Pink merkt op: “Als er één tekst is die Paulus typeert, is het 
wel de tekst: Want zie hij bidt” (Hand 9:11). En als er iets is wat we zowel 
van Paulus, Henry als Pink kunnen leren, dan is dat wel het belang van het 
overdenken van het Woord voor en bij het gebed.  

 

Het is ons gebed of vertalers, editor, directeur en andere betrokkenen bij 
ons project goed gemotiveerd mogen blijven in deze laatste fase van ons 
project.  

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 

 
Al het goede dat we bezitten, iedere situatie waarin wij ons bevinden of 
alle goede dingen die wij mogen doen, zijn zegeningen van God die we 
om niet van Hem ontvangen. (1 Korinthe 4) 

VAN MATTHEW HENRY 

De Matthew Henry in 
de wachtstand 
Het vertaalteam en de correctoren werken 

flink door. We liggen wat dat betreft aardig 

op schema. Maar helaas hebben we als 

stichting niet altijd het hele proces in de 

hand. Op dit mo-

ment is het com-

mentaar Numeri & 

Deuteronomium 

gedrukt maar ligt 

het commentaar op 

Jozua, Richteren & 

Ruth nog bij de uit-

gever. Ook 1 en 2 

Samuel zijn bijna 

zover dat ze naar de uitgever gestuurd kun-

nen worden. Door de Ramadan, de Islamiti-

sche vastentijd, ligt in Indonesië een groot 

deel van het openbare leven stil. Daarom 

nemen veel Christenen in deze periode ook 

maar vakantie waardoor ook het drukken 

van de MH vertraging oploopt. Daarnaast is 

soms niet het juiste papier voor het boek of 

de omslag voorradig. Momentum hecht 

aan goede kwaliteit van hun uitgaven maar 

dat betekent in een land als Indonesië dat 

je soms wel moet wachten.  

Rode draad 
Interview met Christian 

Victor Budi Kusman. 

 

Het gesprek met Christian 

vindt plaats in een ruimte 

boven de winkel van Mo-

mentum in Surabaya. 

Christian is 28 jaar oud en 

tandarts van beroep. Hij houdt van de verklaring van Matthew Henry omdat 

die zo volledig is. ‘Uitgebreid in zijn verhandelingen maar met een duidelijke 

rode draad door heel het commentaar heen, van Genesis tot Openbaring.’ 

Hij gebruikt de boeken voor zijn persoonlijke stille tijd maar ook ter voorberei-

ding van de jongerengroep van de kerk die hij leidt. Ook voor jongeren heeft 

MH een boodschap. ‘Veel jongeren willen vooral gebruikmaken van hun ver-

stand 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. 

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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Matthew Henry online 
 
De organisatie SABDA in Solo is ons al jaren behulpzaam bij 
het online zetten van die delen van de Bijbelverklaring van 
MH die al gedrukt zijn. Dat is een enorme klus! We zijn 
SABDA hier zeer erkentelijk voor. Onlangs zijn de commen-
taren op de Bijbelboeken Openbaring, Jeremia en Klaag-
liederen van Jeremia online gegaan. De MH is zowel via 
een app (gratis) beschikbaar als via een website. 

 
De financiële situatie van de stichting is op dit moment goed. Wij zijn dankbaar voor de toegezegde steun van Zending Gere-
formeerde Gemeenten (ZGG) en Deputaatschap Bijbelverspreiding, alsmede voor de (periodieke) giften van veel kerkelijke ge-
meenten, privé personen en een aantal grote sponsoren. Het project zal niet binnen de verwachte zes jaar kunnen worden af-
gerond. Een uitloop naar minimaal medio 2020 is reëel. Omdat de toezeggingen van ZGG en Deputaatschap tot 31 december 
2019 gelden doen wij een beroep op uw offervaardigheid, zodat het project in 2020 op een goede wijze kan worden afgerond. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Uw financiële bijdrage is welkom op NL68 RABO 0143 0706 30. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

“Java, Sumatra, Borneo, Celebes…” Het is voor een aantal bezoekers van deze middag in d‘Amandelhof in Capelle a/d IJssel geen 
enkel probleem om dit rijtje van eilanden in de Indonesische archipel mee op te zeggen of zelfs af te maken. In de tijd dat Indone-
sië nog een kolonie van Nederland was,  werd er veel verteld en geleerd over de  ‘Gordel van Smaragd’.  Als ik deze middag wat 
vertel en laat zien over Indonesië en de Bijbelverklaring van Matthew Henry is er dubbele herkenning! 

Zo neem ik de aanwezigen door middel van 
de verhalen en de plaatjes mee naar Indone-
sië en vertel over het vertaalproject van de 
Matthew Henry in het Indonesisch. Er is veel 
ruimte ingebouwd voor interactie. Met veel 
interesse wordt er geluisterd en vragen 
gesteld. De meesten kennen de MH wel. Een 
aantal heeft de MH zelf. Ook zijn er mensen 
die vertellen dat ze er dagelijks in lezen.  

Dat Nederlandse christenen het nu financieel 
mogelijk maken dat  deze Bijbelverklaring in 
het Indonesisch vertaald wordt en aan chris-
tenen in Indonesië wordt gegeven, vindt men 
heel mooi.  ‘Een geschenk van ons aan hen’.  
Daar willen ze in d’ Amandelhof graag een 
steentje aan bijdragen. Aan het eind van de 
middag krijg ik van een van de bewoners een 
cheque overhandigd. Daarop staat een be-
drag van € 500. Ik kan mijn ogen niet ge-
loven. Wat een prachtig bedrag! En op-

gehaald door een relatief kleine groep mensen. En alsof men het nog niet voldoende vindt, wordt er ook nog een collecte 
gehouden die € 60 oplevert!  

Namens de christenen in Indonesië heel hartelijk dank: terima kasih banyak!   

Te gast in ‘d Amandelhof 


