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NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING
& In 2013 werden ruim 18.000 
Bijbeluitgaven geplaatst, in 2014 waren 
dat er al 27.000 en naar verwachting 
worden dat er in 2015 meer dan 36.000! 

& We hopen en vertrouwen dat extra 
giften en donaties de groei in uitgaven 
zullen bijhouden. Ook zijn meer 
opbrengsten van collecten nodig om  
de grotere aantallen Bijbeluitgaven te 
financieren.

& We werken samen met andere 
organisaties die zich met overlappende 
missies bezighouden. Bijvoorbeeld met 
Stichting Gave en Stichting Evangelie & 
Moslims. Zo delen we ervaringen en  
leren we van elkaar.

& We merken een geweldige honger 
naar het Evangelie onder gevangenen, 
vluchtelingen en asielzoekers.

& De plaatsingen in de hotels en de 
gezondheidscentra, de gevangenissen en 
de schepen gaan gestaag door, naast de 
verspreidingen van de Bible Boxen.
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& Nadat eind oktober 2015 de Bible 
Box is geïntroduceerd, verwachten we  
er aan het einde van dit jaar al enkele 
honderden te hebben geplaatst.

& De Bijbelvereniging zoekt een 
nieuwe bestuursvoorzitter. Onze huidige 
voorzitter, Rufo Petri, heeft na acht jaar 
bestuurslidmaatschap aangegeven de 
voorzittershamer in mei 2016 graag te 
willen overdragen. Voor inlichtingen  
en een profiel: kijk op onze website 
www.bijbelvereniging.nl of bel 
085-104 17 14. 

& Nodig ons gerust uit om iets te 
komen vertellen over het werk van de 
Bijbelvereniging. Op uw vereniging en 
in uw kerk of gemeente doen we graag 
‘een boekje open’ over onze missie. 
Neem contact met ons op via 
info@bijbelvereniging.nl of bel 
085-104 17 14.

Het Evangelie voor 
iedereen in vele talen!
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’Elke maand verstrekken wij voedselpakketten 
aan ongeveer 20 minimagezinnen. Deze 
gezinnen komen naar onze ontmoetingsruimte 
om de voedselpakketten - met daarbij elke 
maand een bemoedigingskaartje vanuit de 
Bijbel - op te halen. Omdat de meerderheid van 
deze gezinnen weinig of (nog) niets heeft met 
het geloof in de Heere Jezus, lijkt het ons goed 
om daar een Bible Box neer te zetten.’

Het is slechts één van de vele voorbeelden van het gebruik van de Bible Box. Op 31 
oktober jl. hebben we deze gepresenteerd in de Sint- Janskerk in Gouda. Een nieuw 
middel om de aandacht op Gods Woord te vestigen. De Bible Box heeft acht vakken en 
in elk vak passen tien Bijbeltjes in veel verschillende talen. 

De Bijbel: voor iedereen
Tijdens Open Monumentendagen en Kerkenpaden worden veel kerken bezocht,  
vaak door mensen die niet elke week een kerk van binnen zien. Beheerders van 
kerken denken ook steeds meer na over het openstellen van kerken op bijvoorbeeld 
koopzondagen. Meestal is dan informatie aanwezig over het gebouw zelf, over het 
interieur en het orgel. Maar vaak is er geen Bijbel beschikbaar voor mensen die daarin 
geïnteresseerd zijn. Terwijl het kerkgebouw er nooit zou zijn geweest zonder dat 
boek! Daarom hebben we de Bible Box ontwikkeld, zodat ieder een Nieuw Testament 
kan lezen. Ook op de tafel van de Evangelisatiecommissie of de Missionaire Werk-
groep tijdens informatiemarkten is de Bible Box een prachtige aanvulling. Buurt-
huizen, wacht- en ontmoetingsruimten en stiltekamers zijn tevens uitstekend  
geschikt voor een Bible Box.

Ieder in zijn eigen taal
Met het oog op de vele nationaliteiten in Nederland zijn de Nieuwe Testamenten  
voor de Bible Box op dit moment beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, 
Italiaans, Nederlands, Pools, Russisch, Spaans en Turks. Afhankelijk van de verzoeken 
die bij ons binnenkomen, werken we aan de productie van nog meer talen. De 
afmetingen van de Bible Box zijn 45 cm. x 36 cm. x 14,5 cm. (l x b x h) . De Bible Box is 
dus bescheiden in zijn omvang, terwijl de mogelijkheden enorm zijn! Want op deze 
manier kan het Evangelie in acht verschillende talen gepresenteerd worden. Tevens 
kunnen we hiermee voldoen aan de vraag van veel kerken, gemeenten en anderen om 
Bijbels in diverse talen te verspreiden. Dat bewijzen de aanvragen die binnenstromen. 

Harten worden geraakt
Ook nieuw in ons assortiment is een tweetalige Bijbel:  
Engels en Arabisch. Met name de mensen die vluchtelingen 
en asielzoekers intensief begeleiden, wijzen ons op het 
belang van zo’n uitgave. De Bijbellezingen en Bijbelstudies 
krijgen op deze manier nog veel meer waarde en intensiteit: 

‘We hebben inmiddels de Bijbels al weg kunnen geven. En wat nog mooier is, is dat ze ook 
werkelijk gelezen worden. Harten worden geraakt. Moslims en andere gelovigen die met 
vragen komen en zelfs dromen hebben gehad. God is aan het werk! We zijn enorm dankbaar 
dat we een klein schakeltje mogen zijn. Om nog meer vluchtelingen een Bijbel te kunnen 
geven, wil ik u vragen of we nog wat Bijbels mogen ontvangen.’

Groot verlangen
Er is een groot verlangen naar het Woord van God. Naast de Engels-Arabische Bijbels 
hebben we dit jaar al meer dan 128.000 Bijbeluitgaven laten drukken! Wat een zegen 
dat we al die Bijbels in vrijheid mogen plaatsen en verspreiden. Als Bijbelvereniging 
stellen we al deze uitgaven helemaal gratis ter beschikking. Dat kan alleen doorgaan als 
we daarvoor voldoende giften, donaties en collecten ontvangen. Wilt u deze hoopvolle 
missie (blijven) ondersteunen met uw gebed en financiën? Juist nu! Samen kunnen  
we zorgen dat mensen die anders wellicht nooit een Bijbel in handen krijgen, er één 
kunnen lezen.  

Bestellen
Ook een gratis Bible Box voor uw kerk, buurthuis of voedselbank? Via de website 
www.bijbelvereniging.nl kunt u onder andere Bible Boxen bestellen met daarbij  
de gewenste talen en  hoeveelheden. Raakt de Bible Box leeg, dan kunt u nieuwe 
exemplaren bijbestellen.

 Met vriendelijk groet,

 drs. R. Petri,
 voorzitter Bijbelvereniging

P.S.  Voor het plaatsen van alle Bible Boxen zijn we afhankelijk van mensen die geloven in 
Bijbelverspreiding. Helpt u mee? Dank u wel! 

EEN BOX VOL BIJBELS


