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Honger 
naar gereformeerde lectuur
Ongekende mogelijkheden

Door de pandemie die dit voorjaar begon is het ingewikkelder geworden om gedrukte boeken 
te verspreiden. De deputaatschappen achter de website bibleandbookministry.com, verenigd in 
het Digitaal Lectuurproject, zijn daarom erg blij dat de digitale verspreiding van gereformeerde 
lectuur doorgang kan vinden, en zelfs belangrijker dan ooit is geworden.

Over de hele wereld zitten veel mensen thuis. Ze hebben meer gelegenheid dan anders om te lezen. 
Op de website is een schat aan gereformeerde boeken en brochures te vinden. De website bestaat 
nu uit ongeveer 350 uitgaven, in veertien talen. De boeken zijn gratis te downloaden. Dit jaar konden 
ook uitgaven in het Bengaals, Gujarati, Hindi, Spaans, Tamil en Urdu toegevoegd worden.
Overigens zitten ook veel vertalers thuis. Ze werken daar volop door aan de vertaling
 van traktaten en boeken. Het werk in Gods Koninkrijk gaat door. In deze bijdrage willen 
we een aantal reacties van lezers en vertalers van de boeken aan u doorgeven.

 Allereerst enkele reacties die we vanuit de doelgroep ontvingen:

Ook komen er bijzonder bemoedigende reacties 
vanuit onze contacten en vertalers:

Deze reacties motiveren de betrokkenen bij het Digitaal Lectuurproject 
enorm om door te gaan met de digitale verspreiding van lectuur. 
We hopen dat het ook u als lezers motiveert om dit belangrijke werk 
te blijven steunen, met uw gebed en door middel van uw gaven.

De website is erg gebruiksvriendelijk. Ik wil 
hieronder graag een kort getuigenis geven:
Onze domineesvrouw is twee maanden ziek. 

Ze is bedlegerig. Ik dacht eraan om haar een goed 
boek te geven. Daarom heb ik het boek „Sickness” 

(Ziekte) gedownload en via WhatsApp aan haar 
gestuurd. Ze heeft het gelezen en vertelde dat 

God tot haar had gesproken. Ze vindt geestelijke 
herkenning in het boek, en is erg blij met zo’n 
geweldig geschenk. Ze bedankte me heel erg.

JaiPaul uit India

Goedemorgen in de Naam van onze Heere Jezus Christus,

Ik ben erg onder de indruk en enthousiast over de website. Ik wil ds. A.T. 
Huijser bedanken voor het schrijven van het boek „Upon Thy Paths”. 

Het heeft mijn leven compleet veranderd. Ik wil bij deze een (luister)bijbel 
aanvragen. Ik hoop dat mijn verzoek wordt ingewilligd. Bedankt.

James uit Ghana

Heel erg bedankt voor dit zegenrijke boek, 
dat de evangelieboodschap weergeeft en 
de vier staten van de menselijke natuur 
uitlegt. Waarom hebben wij hier in het 
Midden-Oosten nog nooit gehoord van 

Thomas Boston?

Onze Arabische corrector tijdens het 
controleren van de vertaling van het boek 
van Evert Barten „Op leven en dood”, een 

uitleg van Bostons „De Viervoudige Staat”.

Wat een prachtige serie met lezingen hebben 
jullie geplaatst op de Spaanse pagina van 

Bible and Book Ministry. Ik ga deze lezingen 
met grote belangstelling volgen. Dank voor de 
rijke gift die beschikbaar wordt gesteld voor de 

Spaanstalige wereld.

Een bezoeker uit Nederland

We kijken er naar uit om met jullie 
samen te werken en deze prachtige 

boeken beschikbaar te stellen voor de 
lokale christenen voor wie en met wie 

we samenwerken. 
 

Directeur van de 
Palestinian Bible Society

Vrede zij met u. Ik ben een predikant en 
evangelist, en zal de boeken gebruiken 
om er zelf uit te lezen. Misschien kan 
ik het ook gebruiken om het evangelie 
te prediken. Daarom zie ik ook uit naar 
gedrukte christelijke lectuur. Ik wacht 

het rustig af. Als de boeken komen, 
zal ik u zeker informeren. Bedankt

Aleksey uit Oekraïne

Het dagboek „Israëls verwachting” 
(Isaac da Costa) is werkelijk waar 

geweldig. Ik geniet tijdens het vertalen 
met volle teugen. Het zal een aanwinst 

zijn voor de Hebreeuwse lezer.

Vertaler Miriam uit Israël

De Arabische vertaling van „Brug naar Esther” (ds. A.T. 
Vergunst) is echt prachtig. Wat een belangrijke lessen voor 
onze jonge mensen die ook moeten leven in een wereld die 

vijandig staat tegenover christenen. We gaan dit gebruiken op 
onze jongerenbijeenkomst. 

Een bezoeker uit het Midden-Oosten

Telkens opnieuw werd ik verrast door de tekst 
die ik aan het lezen was. Dan riep ik mijn man 

en mijn moeder, en dan zei ik: „Moeten jullie nu 
weer eens horen.” Ze antwoordden dan vaak 

met een volmondig „amen”. 

Een zuster uit Jordanië

J.M. Schot, lectuurwerkerB. van der Schoot, lectuurcoördinator

Russische homepage, met welkomsttekst. 
In de rode balk worden Bijbelteksten getoond. 

Iedere keer dat de website geopend wordt, 
verschijnt er een andere Bijbeltekst.


