Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging
Kinderen

De kinderbijbels in ons
assortiment zijn belangrijk. Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
kunnen op deze manier
in hun eigen taal lezen
dat Jezus heeft gezegd:
“Laat de kinderen tot mij
komen”. Maar ook de
Nederlandse kinderbijbels voorzien in een grote behoefte. Ze worden
veel aangevraagd door
bijvoorbeeld leerkrachten die Godsdienst Vormend Onderwijs geven
op openbare basisscholen. Ook op vele andere
manieren bereiken ze
verlangende kinderogen.

Jongeren

In de beeldcultuur waarin
onze jongeren opgroeien
is een stripbijbel soms
nét het middel waardoor
ze geïnteresseerd raken
in het Woord van God.
Die interesse kan op een
prachtige manier uitgroeien tot geloof en bekering.

Vandaar dat ook de ‘Bijbel
in strip’ intussen door ons
wordt verspreid.

Ouderen

Naast het boekje ‘Kostbare tijd’ is sinds eind
vorig jaar ook het boekje
‘InZicht’ beschikbaar. Het
wordt veel aangevraagd
door verpleeg- en zorginstellingen, terwijl ook
veel ouderenbezoekers
het een uitgelezen middel
vinden om een inhoudelijk gesprek aan te gaan.
Intussen zijn al zo’n 6.000
boekje ‘InZicht’ verspreid.
Van de boekjes ‘Kostbare
tijd, die we al langer uitgeven, hebben zelfs al bijna
33.000 exemplaren hun
‘bestemming’ gevonden.

Verbre(i)ding

Nog steeds gaan de plaatsingen in de hotels, de bed
& breakfast-gelegenheden
en andere overnachtingslocaties gestaag door.
De verbreding van het
assortiment Bijbeluitga-
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ven, zowel in talen als in
vertalingen, heeft echter
gezorgd voor een grote
toename in de verbreiding
van het Evangelie in Nederland. Omdat al onze
uitgaven in principe gratis
worden geplaatst en verspreid, zijn er veel financiële middelen nodig voor
ons werk. Vorig jaar gaven
we € 315.000,-- uit aan
nieuwe uitgaven en dit jaar
hebben we al weer voor
€ 108.000,-- aan Bijbels
gekocht. Mogen we daarom (weer) op uw warme
meeleven rekenen?
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Dagelijks

Na het Pinksterfeest werden dagelijks vele mensen
zalig: gered door God. En
nog steeds gaan die reddingen dóór. Van bezetting naar bevrijding. Van
diepe duisternis tot het
wonderbare Licht! Want
het Evangelie van Christus is een kracht van God
tot zaligheid (Romeinen 1
: 16).

‘Echt waar? Mag ik
deze houden?’

‘KLAAS REIKTE DE EERSTE UIT...’
“We hebben de Bijbels vorige week mogen
ontvangen. Wat een verrassing dat er zelfs 7
Bijbels waren en 2 kinderbijbels. Afgelopen
vrijdag heeft Klaas de eerste uitgereikt aan
een Antilliaan, die de Bijbel huilend in ontvangst nam. Hij begon er in te bladeren en te
lezen, drukte de Bijbel tegen z’n hart en ging
vervolgens weer lezen........ Heel ontroerend.
Het zijn dan wel boeven die opgesloten worden, maar wat zijn het daarnaast ook ménsen
met hun gevoelens en emoties. Op zijn verzoek zongen we met Pasen ‘Amazing Grace’.
Ik wilde jullie gewoon even laten weten, hoe
zo’n Bijbel ontvangen kan worden; dan weten
we allemaal weer waar we het voor doen! Met
veel dank en een hartelijke groet.”
Vanuit het gevangeniswezen krijgen we inderdaad veel mooie en dankbare reacties.
Ook worden prachtige initiatieven met ons
gedeeld:
“Ik heb zojuist een bestelling geplaatst voor
3 Papiamento Bijbels voor onze gevangenis.
Wellicht verbaast het u dat ik ook een kinderbijbel heb besteld. Daarom even een korte
toelichting. We zijn sinds een paar maanden
gestart met een Voorleesproject binnen de
gevangenis: vaders krijgen de gelegenheid om
een DVD-opname te laten maken van hun
voorlezen uit een boek. Deze opname wordt
naar hun kind(eren) gestuurd, om zo het contact tussen vader en kinderen persoonlijker
te laten zijn. Wellicht kan deze kinderbijbel
ook voor dit Voorleesproject worden gebruikt,
vandaar deze bestelling. Alvast hartelijk dank.”
‘Ik vroeg hoe Mozes door de Rode
Zee ging...’
Intussen wordt er ook in veel andere situaties gretig gebruik gemaakt van de

kinderbijbels, die we sinds vorig jaar in ons
assortiment hebben:
“De Bijbels zijn bestemd voor groep 7 van een
basisschool waar ik stage loop. In naam is het
een christelijke basisschool, maar de kinderen
zijn vrijwel allemaal niet christelijk. Ik vroeg
ze vorige week hoe Mozes door de Rode Zee
ging.... en geen 1 kind wist dit! Ik wil de kinderen graag allemaal een Bijbel geven waar ze
thuis uit kunnen lezen, want ik vermoed dat
de meeste kinderen geen Bijbel in huis hebben
liggen.”
De kinderkleurbijbels in andere talen blijken ook heel waardevol te zijn. Ze worden
gebruikt in vakantiebijbelweken en tijdens
bezoeken aan vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast worden ze neergelegd op
evangelisatiekramen tijdens evenementen.
Met vaak een strálend kindergezicht als
dank!
‘Binnenkort gaat ze terug naar Brazilië...’
‘Kinderlijk blij’ zijn soms ook de reacties die
we van volwassenen mogen ontvangen:
“Anderhalf jaar geleden heb ik een Engelstalige
Bijbel, die ik van jullie had ontvangen, gegeven
aan een cliënt. Ze was alcohol- en drugsverslaafd, maar zoekende in het geloof. Met die
Bijbel is ze met een project van ‘Jeugd met een
Opdracht’ meegegaan naar Brazilië en heeft
daar in de sloppenwijken gewerkt. Ze heeft
haar verslavingen overwonnen, de relaties
met ouders en familie hersteld en is een nieuw
mens geworden. Binnenkort gaat ze terug
naar Brazilië om daar opnieuw te gaan werken
en te evangeliseren. Ze vertelde me hoe die
Bijbel haar daarin geholpen heeft. Hij was ook
letterlijk stukgelezen.”

‘We doen de hele zomer
straatevangelisatie...’
Het brede aanbod van de, door ons kosteloos verstrekte, Bijbeluitgaven is vaak een
dankbare aanleiding om met mensen in
gesprek te gaan over het Evangelie:
“Wij doen de hele zomer straatevangelisatie
met een klein groepje christenen van verschillende kerken. We spreken mensen aan en
kunnen vaak bidden voor mensen op straat.
Als we een goed gesprek hebben geven we een
Bijbel, waardoor mensen verrast zijn! Er zijn
ook veel Duitse toeristen. Afgelopen vrijdag
hebben we nog twee Duitse dames een Nieuw
Testament gegeven. We zijn zo blij dat we jullie
website ontdekt hebben. Mijn zoon zal weer
een gift naar jullie overmaken. DANK dat jullie
er zijn!!”
‘...ook met palliatieve situaties
geconfronteerd’
Steeds meer vrijwilligers ontdekken dat het
toch wel heel waardevol is om een Bijbel of
een prachtig boekje te kunnen geven aan
de mensen aan wie ze hulp bieden. Onder
andere de boekjes ‘Kostbare tijd’ en ‘InZicht’ zijn daar dan ook bijzonder geschikt
voor.
“Ik doe al meer dan 14 jaar vrijwilligerswerk
in een woon- en zorgcentrum, waar ik bijna
dagelijks zorgbehoevende bejaarden help met
het avondeten. Ik word ook met palliatieve situaties geconfronteerd. Hartelijk dank voor de
Bijbels. Jullie doen een wonderbaarlijk werk.
God zegene jullie overvloedig.”
‘En hoe ..., een ieder in onze eigen taal?’
Tijdens het Pinksterfeest gebeurde het
onvoorstelbare: de taalbarriëre was er

ineens niet meer!
De confronterende en
tegelijk reddende boodschap van het Evangelie werd
door iedereen in de ‘moederstaal’
gehoord! Als Bijbelvereniging willen
we graag de Bijbel in zoveel mogelijk talen
kosteloos (laten) verspreiden. Zodat mensen het Woord van God kunnen lezen in
‘Vaderstaal!’
Parthen, Meden en Elamieten, Ethiopiërs, Iraniërs, Irakezen, Syriërs, Roemenen,
Grieken, Fransen, Italianen en alle overige
anderstaligen: de Blijde Boodschap is het
waard om door iedereen begrepen te worden!
Een groeiende groep christenen vindt
dat ook. Dat mérken we. Ons werk wordt
geweldig gesteund en daar zijn we oprecht dankbaar voor! Want om 80.000 tot
100.000 Bijbeluitgaven per jaar kosteloos
te plaatsen en te verspreiden is een grote
en meelevende achterban nodig. En daarom vragen we of u ook (dit keer weer) meehelpt om deze missie te kunnen uitvoeren.
Zodat veelvuldig de verwonderde vraag
mag klinken: “Echt waar? Een Bijbel in onze
eigen taal?’
Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging
P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat de boodschap
van redding en vergeving zoveel mogelijk mensen
mag bereiken? Uw gift is van harte welkom! Geweldig
bedankt!

