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

Beste vrienden, 

 

Devoot, vroom, gelovig en vriendelijk. Zo typeerde jaren 
geleden mevrouw Vera Tukker-Terlaak in een interview 
Matthew Henry. En zij kende hem, want ze had de korte 
tweedelige Matthew Henry verklaring vertaald.  
Als je je verdiept in de biografie van Henry, heb je de 
neiging om aan deze typering nog toe te voegen: gedisciplineerd. De dagen 
beginnen vroeg: uiterlijk om vijf uur. En de weken zijn vol: elke zondag 
twee diensten, op donderdagavond een ‘lecture’, weekdiensten in de om-
liggende dorpen en de gevangenis en op zaterdagmiddag de ‘Public Cate-
chising’, zeg maar de catechismusuitleg voor jonge mensen. En als je 
daarbij zijn grote gezin betrekt, kun je bijna niet geloven dat deze man ook 
de auteur is van een uitgebreide Bijbelverklaring. Op 42-jarige leeftijd 
begint hij er aan en hij overlijdt op 52-jarige leeftijd.  

 

Het woord discipline komt ook bij me boven als ik denk aan het vertalen 
van ‘De Matthew Henry’ in het Indonesisch. Een mega karwei van vele  
jaren dat ook veel discipline vroeg van alle medewerkers. We danken God 
voor de trouw en volharding waarmee zij het werk afgerond hebben.  
Wellicht was de discipline van Henry een lichtend voorbeeld voor hen.  

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 

Van editor Johnny Tjia 
 

Wanneer Johnny Tjia, onze editor, een 

hoofdstuk heeft gecorrigeerd en het naar 

ons toestuurt, voegt hij in de mail vaak een 

citaat van Matthew Henry toe uit het be-

treffende hoofdstuk, dat hem geraakt heeft. 

Op dit moment is Johnny met het boek Za-

charia bezig en stuurde hij een paar citaten 

uit hoofdstuk 4:  

 
“Laten we er voor oppassen om de ‘dag 

der kleine dingen’ met betrekking tot 
het het werk van de Heere te  

veronachtzamen.” 

“Al is het begin klein, God kan het tot 
iets bijzonder groots maken. Een  

mosterdzaadje kan een grote boom 
worden. Het is net zoals het daglicht. 

Laten we het morgenlicht niet verach-
ten. Want het licht zal steeds helderder 
gaan schijnen totdat het volkomen dag 
is. De dag der kleine dingen is de dag 
van de kostelijke dingen en zal de dag 

der grote dingen zijn.”  

Waardering uit Indonesië 
Een tijdje geleden ontvingen we een email van een predikant uit Indonesië 

waarvan we de inhoud graag met u willen delen:  

“Naast de Heere wil ik u als stichting Vrienden van de Matthew Henry heel 

hartelijk bedanken voor het feit dat u ons heeft laten kennismaken met het 

Bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch. De uitleg van de 

Bijbel is heel duidelijk en heeft voor mij veel gezag. De eerste keer dat ik ken-

nis maakte met dit Bijbelcommentaar was op internet. Ik begon te lezen en 

was onmiddellijk erg onder de indruk van de inhoud. Tegenwoordig wend ik 

mij direct naar de uitleg van de MH als ik iets wil weten over een Bijbelgedeel-

te. Een poos geleden was ik aanwezig op een conferentie over christelijk on-

derwijs. Op de locatie waar de bijeenkomst gehouden werd, deelde ik een 

kamer met een zekere Dr. Johnny Tjia. Ik vertelde hem enthousiast over dit 

Bijbelcommentaar. Ik wist niet wat ik hoorde toen hij mij vertelde dat hij van-

af het begin betrokken was als editor bij dit grote vertaalproject! Johnny Tjia 

heeft toen mij uw emailadres gegeven zodat ik u rechtstreeks kon schrijven 

om u en alle anderen die hier bij dit vertaalproject betrokken zijn hartelijk te 

bedanken voor dit prachtige geschenk aan de christenen in Indonesië. Vanwe-

ge een probleem met mijn computer was ik veel mails kwijtgeraakt, waaron-

der uw mailadres. Maar onlangs keek ik op de website van de Matthew Henry 

en besloot u alsnog te schrijven om mijn waardering voor dit Bijbelcommen-

taar uit te spreken.” 

In september kwam het commentaar op 1 & 

2 Samuel van de pers. We zijn dankbaar dat 

ondanks de coronapandemie het werk weer 

voorzichtig opgestart kon worden bij de  

uitgever in Surabaya.  
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De laatste fase van het project 
 
We hadden het begin dit jaar zo mooi gepland. Eind 2020 
zou zowel het vertaalwerk als het editingwerk afgerond 
kunnen worden. Ook zouden de meeste boeken rond die 
tijd gedrukt kunnen zijn door de uitgever Momentum in Su-
rabaya. En toen werd de wereld getroffen door de corona-
pandemie en verliepen veel dingen anders dan gepland, ook 
wat ons vertaalproject betreft. Maar dat was niet altijd in 
ons nadeel. Zo hadden onze Indonesische vertalers en edi-
tors veel meer tijd voor het werken aan de MH vanwege de 
verplichte lockdown. Het gevolg is dat de vertalers ruim bin-
nen de geplande tijd hun werk af konden maken en dat ook 
de twee editors, Johnny Tjia en Herdian Aprilani een dezer 
weken hun werk kunnen afronden.  
 
Het drukken van de boeken is helaas een ander verhaal. We 
hebben steeds contact gehouden met Momentum. Men 
wilde ons behulpzaam zijn maar de drukkerijen waren alle-
maal voor een tijd gesloten. Nu zijn deze weer voorzichtig 
opgestart. In september kwam het boek 1 & 2 Samuel van 
de pers. Momentum heeft aangegeven dat men probeert 
om het boek over 1 & 2 Koningen nog eind dit jaar te 
drukken. Daar zijn we al heel blij mee. Resten nog vier 
delen: Kronieken – Esther; Job; Daniel – Obadja en Jona- 
Maleachi. Het is op dit moment afwachten wanneer deze 
boeken gedrukt kunnen worden.  
 
Naast de gevolgen voor de gezondheid zorgt deze pandemie 
in Indonesië ook voor een grote economische  
terugval. Miljoenen mensen hebben hun werk verloren en 
omdat de sociale voorzieningen in veel gevallen minimaal 
zijn, heerst er angst en onzekerheid over de toekomst. Dit 
alles kan mogelijk ook weer gevolgen hebben voor het 
drukken en de verkoop van de MH-boeken. Het is daarom 
een zegen dat we veel van de boeken ook al digitaal aan 
kunnen bieden.  
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Giften aan de stichting zijn in veel  
gevallen aftrekbaar voor de belas- 

ting en daardoor fiscaal gunstig.  

Enige dagen geleden is de financiële informatie per 30 sep-
tember 2020 uitgewerkt. Wat is het dan fijn dat uit de cijfers 
blijkt dat onze achterban (particulieren, kerken, stichtingen 
en bedrijven) een niet aflatende betrokkenheid toont voor 
ons project, zeker nu het einde van het project in zicht is. 
Oprechte dankbaarheid wordt gevoeld binnen het bestuur 
en directie voor de middelen die u met elkaar bijeen bracht 
om de Bijbelverklaring van Matthew Henry na circa 15 jaar 
te kunnen afronden. Uit de cijfers blijkt tevens dat we de in 
onze nieuwsbrief van mei 2020 vermelde doelen kunnen 
realiseren uit de beschikbare middelen. We noemden toen 
het op gepaste wijze afscheid nemen van onze vertalers in 
Indonesië en het met steun van de uitgever de boeken van 
de Bijbelverklaring met kortingen aanbieden aan Indone-
sische lezers. Realisatie van die doelen is sterk afhankelijk 
van de ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus.  

Ook noemden we het digitale lectuurproject onder aanstu- 
ring van Barry van der Schoot in opdracht van meerdere 
deputaatschappen. Er wordt op dit moment gesproken met 
een aantal vertalers in Indonesië om actief te blijven voor 
het digitale lectuurproject. Na afronding van de Matthew 
Henry Bijbelverklaring kunnen de vertalers hun goede 
werkzaamheden voortzetten met het vertalen van binnen 
het digitale lectuurproject geselecteerde boeken.  

De directie en het bestuur danken u voor uw (periodieke) 
giften en donaties en voor uw warme betrokkenheid.  

Karel Beijer, penningmeester stichting Vrienden van de 
Matthew Henry  

Van de penningmeester 

In gesprek met Elly uit Surabaya over de inhoud van 
de Matthew Henry. 

Ds. Peres Nekwek, rector van de Theologische school in Wamena, 
Papua, is nauw betrokken bij het vertaalwerk van de MH.  


