Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging
Verspreiden en
vertrouwen

De media willen ons vaak
doen geloven dat dat de
Bijbel geen zeggingskracht
meer heeft en alleen nog
door een laatste paar naïevelingen wordt gelezen.
De mensen van onze vereniging merken gelukkig
een heel andere trend:
tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar vinden hun
weg naar zoekende zielen
en hunkerende harten.
Intussen vraagt dat wel
vertrouwen! Niet alleen
in de uitwerking van het
krachtige Woord van God,
ook in de voorziening van
voldoende financiën. Vorig
jaar gaven we € 315.000,-uit aan nieuwe uitgaven en
dit jaar hebben we al weer
voor ruim € 240.000,-- aan
Bijbels besteld. Mogen we
daarom (weer) op uw warme meeleven rekenen?

 eefmogelijkheden
G
uitgebreid

Naast het overmaken van
uw gift via uw bankrekening, kan nu ook op andere
manieren financieel wor-

den bijgedragen: a. Na het
doen van een bestelling
van Bijbeluitgaven is het
mogelijk direct te doneren
via een button; b. Via het
sturen van een SMS naar
4333 met het woord
‘bijbel’, geeft u eenmalig
€ 3,00; c. Het boeken van
een reis via www.booking.
com/steunbijbelvereniging
betekent dat een behoorlijk
percentage van de reissom
aan de Bijbelvereniging
wordt overgemaakt.

Hotels in beeld

Een aantal hotels heeft in
de afgelopen tijd besloten
geen Bijbels meer op de
kamers te willen. Hoewel
dat teleurstellend is, worden de ‘overbodige’ Bijbels
nagenoeg altijd naar ons
teruggestuurd, zodat wij ze
‘een tweede leven’ kunnen
geven. Toch komen er ook
nieuwe verzoeken binnen:
het Renaissance Amsterdam Hotel bijvoorbeeld,
vroeg 300 viertalige Nieuwe Testamenten aan voor
de schitterend gerenoveerde kamers. Daarnaast
kregen we nieuwe Bijbel-
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aanvragen van nóg een
behoorlijk aantal hotels.

Kerkproeverij maakt
hongerig

Op zondag 10 september
stond de campagne Kerkproeverij in Nederland centraal. Het concept werd enthousiast ontvangen en een
groot aantal kerken deed er
aan mee. De Bijbelvereniging had aangeboden hiervoor gratis Bible Boxen en
Bijbeluitgaven beschikbaar
te stellen. Daar werd massáál gebruik van gemaakt:
bijna 12.000 Bijbels werden
verzonden en er werden
meer dan 100 Bible Boxen
besteld! We zijn dankbaar
ook hieraan te hebben mogen meewerken. Ook bij
andere gelegenheden is het
zó belangrijk de geestelijke
honger te kunnen en mogen stillen! Om deze missie
gratis te blijven uitvoeren,
hopen we oprecht op veel
biddend en financieel meeleven. Zodat veel mensen.
voor het eerst of opnieuw,
mogen proeven van de
genade van onze God en
gered mogen worden!
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‘Op het kruispunt
van mijn leven ...
kreeg ik een Bijbel!’

‘NU ZIJN DE BIJBELS OP...’
Op veel manieren en vanuit diverse situaties worden Bijbels aangevraagd bij onze
vereniging. Het feit dat we inmiddels bijna
150 verschillende Bijbeluitgaven kosteloos
kunnen aanbieden, is voor veel mensen een
enorme verrassing. De verwondering daarover en de dankbaarheid daarvoor wordt
dan ook vaak met ons gedeeld:
‘De Bijbels komen op de
juiste plaats terecht: bij
mensen met problemen, die op het
kruispunt van hun
leven staan. In elke
kamer (30 kamers) willen
we de gast verwelkomen
met een Nieuw Testament BGT.
Meestal heeft de gast geen Bijbel
(meer). Een volledige Bijbel in Gewone Taal
geven we (alleen) wanneer iemand tot geloof
komt en zelf geen Bijbel heeft. Sinds de eerste
Bijbels ontvangen zijn, heb ik op onze afdeling
meegemaakt dat zeker 5 gasten tot geloof
gekomen zijn. Echt geweldig mooi om te zien!
Wat is het dan fijn om als mentor van de gast
een volledige Bijbel in Gewone Taal te mogen
geven! Daarom zijn deze bij ons nu op….’
‘De zegen die u doorgeeft is groot! Vanaf september zullen wij uw organisatie maandelijks
steunen. De open inloop die wij hebben in Den
Haag is zeer gezegend door uw bediening van
gratis Bijbels die wij met plezier en blijdschap
weer gratis kunnen doorgeven’.
‘...de Geest doorbreekt de grenzen’
Juist de combinatie van Nederlandse Bijbeluitgaven én Bijbels in vele tientallen andere
talen blijkt bijzonder effectief te zijn:
‘Vandaag de bestelde Bijbels aan de mensen
overhandigd. Wat zijn ze blij dat ze, omdat
ze de Bijbel niet mee konden nemen op hun

vlucht, nu de Bijbel weer kunnen lezen. Wat
een mooi gezicht om de mensen zo te zien stralen. Gelukkig doorbreekt de Geest de grenzen
die door mensen zijn gemaakt. Dank u wel voor
het geven van de grootste SCHAT.’

‘Hij was werkelijk stomverbaasd...’
Bijbelkennis is in ons land teruggezakt tot
een alarmerend niveau. Het verspreiden van
de Bijbel is daarom ook zo ontzettend nodig!
En God werkt door Zijn Woord:

‘De Bijbels zijn in prima staat aangekomen.
Meteen heb ik een exemplaar naar de Afrikaanse man gebracht. Hij was er tot tranen toe
dankbaar voor en gezamenlijk hebben wij zijn
lievelingspsalmen 23 en 24 gelezen. Dank
je wel en Gods zegen gewenst over
jullie werk.’

‘Ik gaf een jongen een Nieuw Testament (BGT)
van de Bijbelvereniging. Hij had nog nooit uit
de Bijbel gelezen. Hij las uit Mattheus 6:19-20:
Je moet niet proberen om rijk te worden op
aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen.
Die rot weg of wordt gestolen door dieven.
Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want
hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet
wegrotten of gestolen worden.
Hij was werkelijk stomverbaasd dat dit in de
Bijbel staat. Voor hem was geld altijd erg belangrijk en hij verkreeg dat op een oneerlijke,
vaak gewelddadige manier. Rijk worden hoorde
bij zijn levensdoelen. Totdat hij bovenstaande
tekst las. Deze sloeg bij hem in als een bom.
Hij zei tegen mij: ”Wat heb je nou eigenlijk aan
geld? Als je dood bent kan je toch niks meenemen! Wat hier staat is waar!” Mooi dat God
hem door zijn Woord zo direct aansprak! Met
vriendelijke groet en veel zegen op jullie werk.’

‘De Bible Box wordt veelvuldig gebruikt’
Steeds meer kerken ontdekken de
Bible Box. In het kistje kunnen dan
ook maar liefst 100 Nieuwe Testamenten worden geplaatst. Geïnteresseerden
kunnen dan daaruit een Bijbeltje meenemen in hun eigen taal. We hebben al meer
dan 1.100 Bible Boxen verzonden.
‘Ik wil jullie bedanken voor al deze Bijbels. Als
diaken, werkzaam binnen het AZC, gebruik ik
deze Bijbels volop. Daarnaast is onze historische kerk in het centrum van de stad in de
zomer een trekpleister. Velen komen om onze
kerk te bezichtigen. De Bible Box wordt dan
ook veelvuldig gebruikt.’
‘De Bible Box wordt geplaatst in onze Evangelische Gemeente, waar regelmatig vluchtelingen, asielzoekers en toeristen komen. Ik
merkte dat er behoefte was aan Bijbels. De
losse Bijbels gebruik ik als er in de kerk iemand
een complete Bijbel in zijn eigen taal nodig
heeft. Heel erg bedankt en Gods zegen toegewenst over uw werk en uw gezin. En mede
dank namens verschillende vluchtelingen en
verslaafden die ik al heb mogen voorzien van
één van uw Bijbels.’

‘Dat wil hij niet meer zijn. Bijzonder toch?’
Het is een geweldige zegen dat er Geestelijk
Verzorgers, pastors, evangelisatiewerkers
en missionair betrokken christenen zijn, die
onze kosteloos verstrekte Bijbeluitgaven
gebruiken om anderen met het Evangelie in
aanraking te brengen:
‘De Bijbel is voor een man die moslim is. Dat
wil hij niet meer zijn en hij wil graag weten
wat het christelijk geloof inhoudt. Moslim zijn
ervaart hij als gewelddadig, ruzie, oorlog en
ellende. Hij is op zoek naar liefde vrede en rust
en denkt dat te vinden in het christelijk geloof.
Bijzonder, toch? Heel hartelijk bedankt! Zegen
en groet.’

‘Mijn hartelijke dank weer, mede namens de
jongeren, voor de erg goed verzorgde zending.
De Bijbel in stripvorm was meteen een schot
in de roos voor een van de jongeren die wat
zwakbegaafd is (maar wel 18 jaar). Ik denk dat
er wel meer interesse zullen hebben. Complimenten voor jullie goede werk.’
Hartverwarmende reacties zijn dat! Een
groeiende groep christenen maakt regelmatig een gift over voor onze missie. En daar
zijn we oprecht dankbaar voor. Het is en
blijft ook hard nodig! Want om vele tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar kosteloos
te plaatsen en te verspreiden is een grote
en meelevende achterban onmisbaar. En
daarom vragen we of u ook (dit keer weer)
meehelpt om deze missie te kunnen uitvoeren. Zodat ´stomverbaasde´ reacties zullen
leiden tot positieve levensveranderingen en
zoekende mensen in het Woord hun eeuwig
heil zullen vinden. En mensen op de kruispunten van hun leven, geleid worden naar
het kruis van Golgotha. Tot eer van God!
Al onze Bijbeluitgaven zijn te zien en
te bestellen op onze website:
www.bijbelvereniging.nl.

Met vriendelijk groet,

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

