
MET DE 

NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING
& We zijn verwonderd over de moge
lijkheden die we krijgen om zoveel Bible 
Boxen en Bijbeluitgaven te (helpen) 
verspreiden.  

& In 2014 werden 27.000 Bijbel
uitgaven verspreid, in 2015 waren dat er 
zelfs 58.000. In de laatste twee maanden 
van 2015 werden al 300 Bible Boxen 
verzonden.

& Vanuit de gevangenissen komen 
onvoorstelbaar veel vragen binnen naar 
Bijbels in allerlei talen. Ook daar wordt 
momenteel de Bible Box geïntroduceerd.

& De kosten namen fors toe door het 
enorme aantal gratis verstrekte Bijbel
uitgaven. We zijn dankbaar dat ook de 
inkomsten een behoorlijke stijging  
lieten zien.

Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 

E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl

IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98

& Op onze website zijn al onze 
Bijbeluitgaven te zien en te bestellen. 
Voor geestelijke verzorgers, diaconale 
contactpersonen, evangelisatie
commissies, hoteleigenaren, bezoekers 
van vluchtelingen, evangelisten enz., enz.: 
zie www.bijbelvereniging.nl
Bel voor informatie naar 085104 17 14, 
stel uw vraag of meld u aan als vrijwilliger 
of bestuurslid: info@bijbelvereniging.nl

Warme
woorden!
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‘De vrouwen vragen veel naar een Bijbel en lezen er 
ook veel uit. Ze bidden vooral graag de Psalmen’ 
(geestelijk verzorger vrouwengevangenis).

‘Ik ben vrijwilliger bij het Leger des Heils in 
Hilversum, waar ik de Bible Box tegenkwam. Het is 
een waar geschenk en maakt het praten over God 
een ware ervaring’.

‘In de gezamenlijk huiskamers liggen nu de Bijbels en het boekje Kostbare Tijd.  
De reacties zijn zeer positief! De verpleging was ook positief en vond dat de boeken  
een plaats in het zicht moesten krijgen’ (geestelijk verzorger woonzorgcentrum). 

‘Bedankt voor de Bijbelboxen. Ze zijn intussen tot bijzondere zegen. Gisteren heb ik direct 
een Box in de kerk gezet. Ik had koffiedrinkers uit het AZC. Zij hebben een Arabische 
Bijbel meegenomen. Deze actie vind ik geweldig!’ (een gemeentelid).

Verrassend veelzijdig
De reacties hierboven zijn even veelzijdig als de Bijbeluitgaven die we als Bijbel
vereniging mogen verspreiden. Niet alleen Nieuwe Testamenten in vele talen, ook 
parallelbijbels (EngelsArabisch) en de vertrouwde boekjes Kostbare Tijd worden 
bijzonder gewaardeerd en veel aangevraagd. En naast de Bijbel uitgaven is vorig jaar 
ook de Bible Box geïntroduceerd. De Bible Box is een kistje met 8 vakken, waarin per 
vak 12 Nieuwe Testamenten in verschillende talen een plaatsje kunnen krijgen. Op die 
manier kunnen per Box dus bijna 100 Nieuwe Testamenten worden aangeboden!

‘Briljante Box’
Ook dat is één van de reacties die we kregen van iemand die de Bible Box onder ogen 
kreeg: ‘Briljant. Want’, zei hij, ‘in al zijn simpelheid is dit iets waar veel mensen op 
zitten te wachten’. Inderdaad zijn de afgelopen maanden al vele honderden Bible 
Boxen besteld en geplaatst: in kerken, in hotels, in wacht en ontmoetingsruimten en 
in hulpverlenings en stiltecentra. En het werkt! Want iemand die geïnteresseerd is in 
het geloof kan nu, eventueel anoniem, een Nieuw Testament meenemen in zijn/haar 
eigen taal. Een christen kan nu zijn gesprek met een medemens combineren met het 
aanbieden van een Nieuw Testament in de taal van die ander! 

Aansprekende aantallen
Hoewel we maar al te goed beseffen dat het in Gods Koninkrijk niet om grote 
aantallen gaat, is het wel erg bemoedigend om te merken dat er in ons land enorm 

veel honger is naar het Evangelie van Jezus Christus. In 2015 mochten door de Bijbel
vereniging 58.000 Bijbeluitgaven worden geplaatst en verspreid. Daarvoor zijn we 
ontzettend dankbaar en eigenlijk zijn we daardoor ook heel erg verwonderd.

Tientallen talen
Vorig jaar hebben we als vereniging een enorme groei doorgemaakt. Voor die tijd 
voorzagen, naast de volledige Engelse Bijbels, vooral de viertalige Nieuwe Testamenten 
lange tijd in de behoefte van de overnachtingslocaties in Nederland. Naar aanleiding van 
de verdergaande inter nationali sering van de hotelbezoekers, de toenemende aantallen 
vluchtelingen en de verdiepte contacten met de gevangenissen, bereikten ons veel 
vragen naar Bijbels in meer talen. De Bijbel hebben we nu dan ook beschikbaar in meer 
dan twintig talen en we zijn bezig dat aantal verder uit te breiden, want er is grote vraag 
naar nog meer talen.

Gratis geven
De Bijbelvereniging verstrekt alle Bijbeluitgaven gratis. Ook voor de Bible Boxen vraagt 
onze vereniging geen geld. We merken dat dit krachtig en zegenrijk werkt. Gelukkig zijn 
er veel christenen die achter deze missie staan en dit werk ruimhartig steunen: in gebed 
en met hun financiën. En we mogen er op vertrouwen dat ook in 2016 dit werk, waardoor 
zoveel mensen kunnen veranderen, op dezelfde manier gesteund wordt. Zodat de 
geweldige boodschap van het Evangelie veel mensen zal bereiken!

Meehelpen met deze missie
We hopen van harte dat u zich (blijvend) aangesproken voelt door deze manier van 
plaatsing en verspreiding van het Woord van God in Nederland. De missie van de Bijbel
vereniging kan ook uw missie zijn of worden. Helpt u mee? Bid dat we medemensen 
mogen bereiken met het Evangelie. En geef, om nog meer mensen te voorzien van Gods 
Woord. 
Hartelijk dank voor uw meedoen!

 Met vriendelijk groet,

 drs. R. Petri,
 voorzitter Bijbelvereniging

 P.S.  Uw gebed en uw gift helpen het levensreddende Woord te verspreiden
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