
Nieuwsbrief | December 2018  
 
 
 
Project: vertalen en promoten van het Bijbelcommentaar van 
Matthew Henry in het Indonesisch 

Beste vrienden, 

 

Uit het dagboek van Matthew Henry weten we dat hij 
gewend was om aan het begin van een nieuw jaar zijn 
verbond met God te vernieuwen. Hij noemde nieuw-
jaarsdag dan ook zijn heiligingsdag. Op die dag sprak hij 
uit dat hij het nieuwe jaar in wilde gaan met zichzelf en zijn gezin over te 
geven in de handen van Zijn God en Vader. 

 

In 1705, hij is dan een jaar bezig met zijn commentaar, zet hij het nieuwe 
jaar in met: “Ik ben de zwakheid zelf, maar door de kracht van Christus zal 
ik mijn werk verrichten.” 
 

Mag de overgave en het vertrouwen van Matthew Henry ons tot voorbeeld 
zijn in het nieuwe jaar 2019. 

 

Kees Janse, voorzitter stichting Vrienden van de Matthew Henry 

 
Het Evangelie is licht. En zij die het aannemen moeten er niet slechts zelf 
door verlicht worden. Zij moeten ook schijnen als lichten. 

(n.a.v. Mattheüs 25:1-13) 

VAN MATTHEW HENRY 

 
Barry van der Schoot en Kees Janse waren aanwezig bij 
het afscheidssymposium van mensen die eerst als 
zendelingen en later als papieren zendelingen bij het lite-
ratuurproject LITINDO betrokken waren. Dit vond plaats 
in de aula van de Theologische Universiteit (Broederweg) 
in Kampen. Het thema was “Wie schrijft die blijft”.  
 
U leest het volledige verslag op onze website 
www.vriendenvandematthewhenry.nl 

Wie schrijft die blijft 

De beste aanbeveling 

Door Kees van der Maas 

Vorig jaar bezochten we voor het eerst, 
nadat we daar van 1992 tot 1999 voor ZGG 
gewerkt hadden, onze vrienden in Papua. 
Het was een hartelijk weerzien na zoveel 
jaren. We wilden hen graag iets goeds 
geven. In Ecuador, waar we ook gewerkt 
hebben, hadden we gemerkt hoe blij de 
cursisten waren met een Spaanse versie 
van Matthew Henry. We dachten dat er ook 
in Papua geen beter cadeau gegeven kon 
worden dan een paar delen van Matthew 
Henry in het Bahasa Indonesia. Alleen wel-
ke delen hebben ze al, en welke nog niet? 
Dat wisten we niet. 

Groot was onze blijdschap toen we bij het 
overhandigen aan de bibliothecaresse van 
de Theologische School in Wamena, mevr. 
Tri Tresna, de echtgenote van ds. Peres 
Nekwek, hoorden dat ze wel het eerste 
deel van Jesaja hadden en juist het tweede 

deel dat we bij ons hadden, nog niet. Ds. 
Malchus Nekwek, de rector van de school, 
kreeg het deel over Efeze, terwijl hij juist 
een afstudeersciptie aan het schrijven was 
over dit onderwerp. In de vorige nieuws-
brief schreef hij hoe hem dit geholpen 
heeft en hij de verklaring van Matthew 
Henry nu ook vaak gebruikt bij zijn preken. 
Wat een bemoediging voor de ontvangers, 
maar ook voor de gevers, dat dit zo  
bestuurd werd.   

De blijdschap van de leiders van de kerken 
in Ecuador en Papua bij het ontvangen van 
de Bijbelverklaring van Matthew Henry is 
de beste aanbeveling voor dit project. 

Bezoek aan Indonesië 
Barry van der Schoot hoopt in januari 2019 Indo-
nesië te bezoeken. Zij zal daar ondermeer de 
vertalers ontmoeten op een speciale vertalersdag 
waarop allerlei aspecten van het werk worden 
besproken. Ook is daar ruimte om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. 
Verder is het de bedoeling dat de uitgever Mo-
mentum bezocht wordt en dat er op een aantal theologische scholen een semi-
nar gegeven wordt over de Matthew Henry.  
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Bij het opstellen van de voorzichtige begroting voor het jaar 
2018 moest het bestuur een tekort laten zien van circa  
€ 20.000. Het boekjaar 2017 werd eveneens met een verlies 
afgesloten, namelijk van € 7.500. 

Nu de cijfers tot en met oktober 2018 bekend zijn, zien we 
dat de kosten binnen de begrote bedragen blijven en dat de 
opbrengsten gelijke tred houden met die in de vergelijkbare 
periode in 2017. Dit geeft ons het vertrouwen dat het ook 
voor het gehele jaar 2018 wel eens mee zou mogen vallen. 
Misschien is het begrote tekort toch wat te voorzichtig 
bepaald. 

Het vertaalproject gaat voorspoedig, maar er moet toch op 
enige uitloop van het project gerekend worden. Voor de 
financiering van het project zijn materiële toezeggingen 
gedaan gedurende zes jaren en deze toezeggingen eindigen 
ultimo 2019. Om het project tot een goed einde te brengen 

hebben we extra financiële middelen nodig om de uitloop in 
2020 te kunnen financieren. 

Daarom willen we u nu reeds vragen om het tekort voor het 
jaar 2018 zo klein mogelijk te maken, zodat de buffer die 
opgebouwd is gebruikt kan worden voor de verwachte uit-
loop. 

In de afgelopen jaren zijn we verwonderd en stil geweest 
over uw betrokkenheid bij ons project en zijn we verheugd 
door uw grote offervaardigheid. Mogen we u vragen om uw 
financiële hulp om zo de Bijbelverklaring van Matthew Hen-
ry voor de 
christenen in 
Indonesië af 
te kunnen 
ronden? 

Johnny Tjia, editor van het eerste uur  
 
Als je begint aan zo’n immens project als het vertalen van het 
Bijbelcommentaar van de Matthew Henry, is er vaak sprake 
van enthousiasme en gedrevenheid. Maar na verloop van tijd 
komt de realisatie dat het een project is wat jaren gaat duren 
en vooral trouw en doorzettingsvermogen vraagt. Iemand die 
heeft laten blijken dat hij beide bezit is Johnny Tjia.  Barry 
ontmoette hem op de Universiteit van Leiden waar hij bezig 
was met een proefschrift over het op schrift stellen van een 
lokale taal in Kalimantan. Ze deelden contactgegevens uit en 
toen een jaar later dit project van start ging was hij onmid-
dellijk bereid om hieraan mee te werken. We laten hem hier-
onder zelf aan het woord.  
 
‘Ik ben geboren in Obi, een plaatsje in het noorden van de 
Molukken. Ik woon nog steeds op de Molukken maar nu in de 
hoofdstad Ambon. Ik ben getrouwd met Linda en we hebben 
twee zonen: Yosua is 16 en Yehu is 14 jaar.  
Toen Barry mij vroeg om aan het vertalen van de Matthew 
Henry mee te gaan werken, was ik daartoe onmiddellijk 
bereid. Dat was in 2005. Het was en is nog steeds mijn taak om 
de vertalingen die gemaakt zijn door onze vertalers te beoor-
delen op een aantal zaken. Allereerst is het belangrijk dat de 
vertaling correct is, maar dat is niet het enige. De vertaling 
moet ook helder zijn, prettig lezen en precies de juiste nuances 
weergeven die Matthew Henry bedoeld heeft.  
Ik vind het altijd weer een grote vreugde als ik zie dat mensen 
die de MH kopen er blij mee zijn en er ook echt wat aan heb-
ben. Veel studenten van theologische scholen gebruiken nu de 
MH, bijvoorbeeld als ze een paper of een scriptie moeten 
schrijven. De inhoud van de MH vind ik persoonlijk heel mooi 
en het geeft een goede uitleg bij de Bijbel. Als ik mijn werk als 

editor doe, denk ik toch ook vaak na over de inhoud van wat 
Matthew Henry schrijft.  Ik leer veel over de Bijbel en veel tek-
sten worden duidelijker voor mij. Zijn uitleg van het Oude Tes-
tament helpt mij heel erg om het plan van de Heere in het 
Nieuwe Testament te begrijpen.  Ik bid altijd voor Barry, het 
bestuur van de Stichting Vrienden van de Matthew Henry en 
de donateurs in Nederland die dit prachtige werk mogelijk 
maken.’  

Op dinsdagavond 23 oktober hebben Barry van der Schoot en Kees 
Janse een Matthew Henry presentatie gegeven voor de vrouwen-

vereniging van de Gereformeerde Gemeente in de  
Petra kerk in Kapelle-Biezelinge. Een fijne avond waarop ook de 

verkooptafel veel eer aangedaan werd. 

Giften zijn welkom op NL68 RABO 0143 0706 30.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

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.  

Van de penningmeester 
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