
In juni 2012 kondigde toenmalig secretaris van onze stichting 
M. Timmermans aan dat de Matthew Henry in het Duits ver-
taald zou worden. De wens was om het gehele project in vier 
jaar gereed te hebben. Dat werd een paar jaar later. Pas eind 
vorig jaar is de complete Matthew 
Henry in het Duits beschikbaar. Maar 
dat betreft dan ook niet de verkorte 
versie zoals aanvankelijk het idee 
was, maar een meer uitgebreide. Vier 
delen Oude Testament en twee delen 
Nieuwe Testament. Het is een mon-
nikenwerk geweest. Vertalen is meer 
dan alleen woordjes overzetten. Ver-
staat de vertaler wat hij leest? Geeft 
hij de bedoeling van de schrijver goed 
weer? We mogen zeggen dat de ver-
talers en correctoren een knap werk 
hebben afgeleverd. Een werk dat wil 
dienen als antwoord op de verlegen-
heid van de Moorman: hoe zal ik het 
Woord kunnen verstaan zo mij niet 
iemand onderricht? Hij besefte dat 
hij een uitlegger nodig had. Ook van-
daag hebben wij onderwijs nodig. 
Moderne exegeten doen weleens schamper over Matthew 
Henry. Zijn verklaring zou weinig diepgang hebben en ach-
terhaald zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Zeker, er is van-
daag de dag heel wat meer bekend over de Bijbelse tijd dan 
toen. Maar is dat wat een Bijbelverklaring waardevol maakt? 
Allerlei exegetische spitsvondigheden? Laten we Matthew 
Henry niet onderschatten. Hij was op exegetisch gebied be-
paald geen kleine jongen. Hij kende de Bijbelse talen beter 
dan menig modern theoloog. Bovendien ging het hem niet 
alleen om de exegese, maar vooral ook om de boodschap. 
Zijn verklaring bevat behalve uitleg ook een bevindelijke 
toepassing. En dat maakt zijn werk zo waardevol. Daarom 
wordt het driehonderd jaar na dato nog steeds veelvuldig 
geraadpleegd door een volk dat de Schriftuurlijk-bevinde-
lijke boodschap liefheeft. Hoeveel ‘betere’ hedendaagse 
verklaringen zullen over driehonderd jaar nog gelezen wor-
den? Persoonlijk gebruik ik Matthew Henry nagenoeg altijd 
bij de preekvoorbereiding. Ik raak er altijd weer van onder 
de indruk hoeveel inzicht hij had, niet alleen in de Schrift, 
maar ook in het geestelijke leven. Vaak reikte hij mij behalve 
de grote lijn ook een thema en verdeling voor de preek aan. 

Matthew Henry is de eeuwen heen veel predikers tot hulp 
geweest. Neem George Whitefield bijvoorbeeld, de man die 
door de Heere gebruikt werd tot zaligheid voor honderden, 
duizenden mensen. Whitefield had de gewoonte om de ver-

klaring van Matthew Henry voor zich op 
de grond te leggen en dan las hij erin op 
gebogen knieën… 
Niet alleen predikers hebben er tot op 
de dag van vandaag veel aan gehad. Ook 
de gewone Bijbellezer raadpleegde met 
vrucht de goede oude Matthew Henry. Ik 
wens dat onze oosterburen ook van harte 
toe. Ik hoop dat vele Duitsers de verklaring 
van Matthew Henry zullen lezen. En dat ze 
in hem een onderwijzer krijgen, niet alleen 
van de Bijbeltekst, maar vooral van de vre-
ze des Heeren. Wordt alles duidelijk als zij 
Matthew Henry lezen? Nee. Er zijn zaken 
die behoren tot de diepten Gods. Dingen 
die verborgen blijven. Weet u wat de prins 
der predikers, Charles Haddon Spurgeon 
eens zei? ‘Als ik een Bijbeltekst tegen kom 
die ik niet begrijp, dan neem ik de verkla-
ring van Matthew Henry erbij. Als ik bij 

hem geen antwoord vind, dan lees ik de verklaring van Mat-
thew Poole. Geeft die er ook geen verklaring van, dan sla ik 
die van John Gill op. En als die mij niet verder kan helpen, 
dan trek ik daaruit de conclusie dat de Heere het niet nodig 
vindt dat ik die bepaalde tekst begrijp’. 

Ds. M.A. Kempeneers
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Van de penningmeester
De inkomsten in het jaar 2018 zijn uitgekomen op € 84.975,- en de uitgaven 
op € 66.359,--, hetgeen een positief resultaat geeft van € 18.616,- per 31 de-
cember 2018. 
Dit betekent dat we het positieve resultaat van 2018 aan het eigen vermogen 
kunnen toevoegen. Zeker goed te vermelden dat nu de volledige uitgave van 
Matthew Henry is afgerond. Zie meer hierover elders in dit blad. Er zijn ont-
wikkelingen wat betreft uitgeverijen in Duitsland zodat er meer boeken kun-
nen worden vertaald en uitgegeven. En als ons eigen vertaalwerk ook door 
gaat zoals op dit moment, zullen er in 2019 waarschijnlijk meer uitgaven plaats 
gaan vinden dan in het afgelopen jaar.
Wij willen u na de Heere heel hartelijk dankzeggen voor uw gaven in de af-
gelopen periode. 
Als Stichting doen wij wederom een beroep op uw vrijgevigheid om het 
mooie werk in o.a. Duitsland te kunnen voortzetten.
Er komen steeds weer verzoeken om hulp uit Duitsland en ook Turkije om 
daar, door brede publicatie, bekend te maken hoe waardevol de Heidelber-
ger voor iedere christen is. Dat troostboek mag ons boegbeeld zijn.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!
Helpt u mee? Gebruik de ingesloten acceptgirokaart of boek rechtstreeks 
over naar IBAN NL35ABNA0548987920.

J. Timmer penningmeester.
Mail koostimmer@filternet.nl - Tel: 0345-623611

Van de secretaris
De afgelopen periode stond voor ons be-
stuur o.a. in het teken van wisselingen op 
het secretariaat. De heer Hans de Vin, die 
veel tijd en energie gedurende 2,5 jaar als 
secretaris aan het werk van onze Stichting 
mocht geven, nam afscheid. De combina-
tie van het secretariaat en het vervullen 
van een ambt, was te veel geworden. We 
zeggen hem ook via deze Nieuwsbrief 
nog eens hartelijk dank voor hetgeen hij 
voor onze Stichting heeft mogen en willen 
betekenen. Ondergetekende heeft per 
1 januari 2019 zijn taken overgenomen. 
Na een studie chemie/chemische tech-
nologie ben ik bij verschillende firma’s in 
Nederland werkzaam geweest. Tenslotte 
ruim 13 jaar als “Laborleiter” bij een firma 
in Duitsland, die wandbekleding maakt 
( Tapetenfabrik RASCH ). Op deze wijze 
ben ik wel enigszins bekend geworden 
met de Duitse cultuur en taal. Daardoor 
is er veel aansluiting op het werk, dat de 
Stichting in Duitsland mag verrichten. In-
middels ligt het werkzame leven al weer 
diverse jaren achter mij, en heb ik ook 
het voorzitterschap van de SGP - dat ik 
vele jaren in mijn woonplaats Rijssen 
mocht uitoefenen -, enkele jaren geleden 
beeindigd. Daardoor kwam er plaats voor 
het werk van de Stichting, vanwege zijn 
doelstelling zelf maar ook vanwege het 
feit – en dat trok mij aan - dat de activi-
teiten op Duitsland zijn georiënteerd. De 
kerk is marginaal geworden in Nederland, 
maar zeker ook in Duitsland. Zelfs daar 
nog meer. In Duitsland heeft de Heere 
vroeger grote wonderen gedaan. Vooral 
als gedacht wordt aan Luther, die door 
genade mocht ontdekken, dat de recht-
vaardige alleen door het geloof zal leven. 
Daarin ligt de grondslag van de kerk der 
eeuwen.
Verder mag niet onvermeld blijven , dat 
het Bestuur per 1 januari 2019 ook verster-
king heeft gekregen in de persoon van 
een notuliste. Het is Tineke Verloop uit Al-
blasserdam. Zij hoopt ter verlichting van 
de secretaris de vergaderingen te gaan 
notuleren. Inmiddels weet ze al wat het is, 
want er zijn al 2 vergaderingen achter de 
rug. Hartelijk welkom.

N. Verhoef, secretaris

Zeg het voort!
Ook in de afgelopen periode mochten we weer diverse presentaties verzor-
gen, om zo nut en noodzaak van ons werk onder de aandacht te brengen. 
Denk hierbij aan ouderenmiddagen, een nieuwjaarsbijeenkomst van een 
zangvereniging en een avond van een vrouwenvereniging. Onze voorlichting 
wordt gewaardeerd: bezinnende en informatieve powerpoint-presentatie.
Telkens mochten we met mooie collecten en een aantal aanmeldingen voor 
het ontvangen van de Nieuwsbrief huiswaarts keren. Achterin het geschenk-
boekje vindt u ook een aanmeldingskaart. Wilt u eens proberen om die door 
een familielid, buren of bekende in te laten vullen, zodat ons werk – Het 
Woord moet immers voort – breder bekend en gesteund wordt?
Geeft u voorkeur aan een leerzame kerkhistorische wandeling voor het-
zelfde goede doel (onze stichting)? U kunt terecht in Dordrecht (gids: J.J. 
Rietveld) en Middelburg (P.C. Beeke). De data van de rondleidingen vindt u 
op onze site www.svvhed.org. Regelmatig wordt de rondleiding aangevraagd 
door een familie, kerkenraad of als personeelsuitstapje. Aanbevolen, maak 
een afspraak met de gids of via de site!

De voorlichters

Heidelberger conferentie
Dordt 400 jaar later
July 24-28, 2019
Heidelberg, Germany
Dordrecht, Netherlands

Voor meer informatie: www.dort400.com 



                  

   

Samenvatting:
Dag 1. Na heenreis en diner vertrekken we naar de Martinikir-
che, bekend door Pfarrer Olaf Latzel, voor een dienst van her-
denken en zingen.
Onze vroegere landgenoot, Hendrik van Zutphen, is door 
Gods beleid van onschatbare waarde geweest voor de hervor-
ming van Bremen. Uiteraard horen we hier e.e.a. over.
Dag 2. Na ontbijt en dagopening vertrekken we naar het noor-
den, steken de Elbe over, waaien even uit bij het Eidersperr-
werk ( één van de grootste Noordzee-keringen ) en gaan naar 
het monument in Heide, de plaats waar Hendrik van Zutpen de 
marteldood op de brandstapel stierf. Vervolgens naar de eeu-
wenoude Dom van Meldorf, waar deze hervormer de laatste 
week van zijn leven dagelijks gepreekt heeft. 
Dag 3. Een dag vol afwisseling. Eerst naar de Nicolai-kirche in 
Flensburg. Ook in deze eeuwenoude kerk werd de “nije leer” 
voor het eerst verkondigd door een Nederlander en
wel de uit Kampen afkomstige Gerhard Slewardt. Hierna een 
uitstapje naar Denemarken (pas of ID-kaart verplicht ) , het 
land waar Johannes Bugenhagen heel veel betekend heeft. Na 
een tochtje langs het Fjord van Aabenraa, gaat het naar het wel 
heel bijzondere Christiansfeld. Deze plaats, in 1773 gesticht 

door Hollandse Hernhutters, is eigenlijk één groot museum.
 Na het diner in het ± 240 jaar oude hotel, willen we een dienst 
houden in het wel heel bijzondere kerkgebouw van deze broe-
dergemeente.
Dag 4. We hopen aan het begin van de middag weer in Bremen 
zijn. Indien enigszins mogelijk maken we een rondvaart. Dan 
gaan we naar de Joodse gemeente van Bremen, krijgen hier 
een rondleiding door het gemeentecentrum en de synagoge,
terwijl we ondertussen horen over de geschiedenis van deze 
gemeente, ook tijdens het vreselijk Nazi-tijdperk. 
Dag 5. Alweer de laatste dag van onze reis. Als laatste een stukje 
Nederlandse kerkhistorie . Door een bezoek aan het kerkje in 
Ulrum waar de afscheiding van 1834 gestalte kreeg, worden we 
immers bij een kerkhistorische gebeurtenis bepaald, die van 
grote betekenis is geweest.
Zeer binnenkort kunt u op onze site de definitieve beschrijving 
lezen, de prijs en hoe u zich via Zwaluw reizen aan kunt mel-
den. Ook zullen de deelnemers van onze vorige reis, de info
per post ontvangen. Om teleurstelling te voorkomen is tijdige 
aanmelding geboden.   

www.svvhed.org/actueel/thema-reizen/

Nieuwe Kerkhistorische reis

 Thema: Hendrik van Zutphen, de Reformator van Bremen.
(Vrienden en helpers van Luther)

D.V.: 21 tm 25 oktober 2019

 

De Heere heeft door middel van de 
Duitser M. Luther Zijn Woord op zijn tijd 
terug willen geven aan de christenen. 
Middels een andere Duitser Dr. Franz 
Delitzsch (1813 -1890) - hoogleraar o.a. 
in Leipzig en een beroemd luthers theo-
loog - heeft de Heere in 1877 aan de Jo-
den het Nieuwe Testament in hun eigen 
taal willen schenken.

Door de taalontwikkelingen sinds 1877 is die Bijbel voor de he-
dendaagse Messiasbelijdende gemeenten haast niet bruikbaar 
meer. Vandaar dat het Deputaatschap voor Israël van de Ger. 
Gem., het Isaac Da Costa fonds Israël en de Gereformeerde Bij-
belstichting de handen ineen hebben geslagen om tot een revisie 
te komen van deze Delitzschvertaling.
Mijnheer Albert Hembd -een van oorsprong Amerikaan, maar nu 
al weer 9 jaar woonachtig in Jeruzalem- mag één van de taalkun-
digen zijn, die aan dit grote project werken.                  

Voor zijn benodigde Doctorstitel Duits is hij nu druk bezig deze 
taal te bestuderen samen met zijn vrouw. Zij gebruiken hier onder 
andere de Heidelbergse Catechismus voor. Zijn verzoek aan onze 
Stichting was: Kunt u mij helpen aan “Die Psalmen Davids”, ver-
taald in 1818 door (alweer) een Duitser “Matthias Jorissen”, zodat 
wij hieruit in het duits kunnen zingen. Verder hopen ze middels 
dit Psalmboek ideeën op te doen om de Hebreeuwse Psalmen 
op muziek te kunnen zetten, nu zingen de Messiasbelijdende ge-
meente een paar, maar lang niet alle psalmen. 
In 2006 heeft de Stichting Vrienden van Heidelberg & Dordrecht 
een heruitgave van de Psalmen van Matthias Jorissen mogen 
verzorgen en al vele exemplaren hebben hun weg in Duitsland 
gevonden. Maar nu mag ook hopelijk onder de zegen des Hee-
ren dit werk gebruikt worden om het Joodse volk weer terug te 
doen keren tot de God hunner vaderen middels het lezen van het 
Nieuwe Testament over de hun beloofde Messias. 

K. Timmermans

Hoe de stichting een schakeltje mag zijn tussen Duitsers en Joden



    

Bestuur:
Ds. C. Sonnevelt, voorzitter (Ger.Gem.), Ds. M.A. Kempeneers, 
2e voorzitter (Chr.Geref.), N. Verhoef, secretaris (Ger.Gem.), 
K. Timmermans, 2e secretaris (Ger.Gem.), J. Timmer, penning-
meester (PKN-Herv.), Ds. IJ.R. Bijl (HHK), C. Bremmer (GGiN), 
G. Mostert (OGGiN), Vacature (PKN-Herv.)

Secretariaat:
Ter Weelstraat 8, 7462 RT Rijssen
Tel.: 0548-515707
E: info@svvhed.org
W: www.svvhed.org
IBAN NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841

Colofon

STIC
H

TIN
G

 VRIEN
D

EN
 VA

N

HEIDELBERG & DORDRECHT

Comité van aanbeveling: Ds. G.J. van Aalst (Geref. Gem.) • Ds. R. Bakker (Oud Geref. Gem. in Ned.) • Dr. R. Bisschop (Herst. Herv.) • Dhr. H. Bor (Chr. Geref.) 
• Ds. D.J. Budding (PKN-Hervormd) • Ds. P. den Butter (Chr. Geref.) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. A.J. Gunst 
(Geref. Gem.) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op ’t Hof (Herst. Herv.) • Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. 
Klaassen (PKN-Hervormd) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. J. de Lange (PKN-Hervormd) • Ds. G.M. de Leeuw (Geref. Gem.) • Dhr. J. Mastenbroek (Geref. 
Gem.) • Mevr. M.A. Mijnders-van Woerden (Herst. Herv.) • Ds. J.C. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. N. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. P. den Ouden (Herst. Herv.) 
• Ds. G.R. Procee (Chr. Geref.) • Ds. J. Roos (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. W. Roos (Herst. Herv.) • Ds. P. van Ruitenburg (Geref. Gem.) • Ds. A.T. Vergunst (Geref. 
Gem.) • Dr. W. van Vlastuin (Herst. Herv.) • Dr. P. de Vries (Herst. Herv.) • Ds. A. van de Weerd (Chr. Geref.) • Ds. J. Westerink (Chr. Geref.) • Ds. J.A. Weststrate 
(Geref. Gem. in Ned.) • Ds. A. van der Zwan (Chr. Geref.) 

Voor alle in deze nieuwsbrief genoemde data geldt: INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

UW (ADRES)MUTATIES: Het actueel houden van het adresbestand van onze nieuwsbrieflezers is voor ons van groot belang. 

Daarom verzoeken wij u vriendelijk mutaties direct aan ons door te geven via het contactformulier op onze 

website: www.svvhed.org of via ons emailadres: info@svvhed.org. Via (0548-515707 mag het natuurlijk ook.

Als men in Duitsland, evangelische dan wel conservatieve Chris-
tenen, over de Heidelberger Catechismus ( HC ) aanspreekt, 
hoor je gewoonlijk dat zulke belijdenisgeschriften betekenis-
loos zouden zijn. Ja zelfs schadelijk, zulke ”dode leerstellingen” 
die met het christenleven niets te maken hebben. Wat meer 
conservatieve christenen zeggen vaak: We hebben immers de 
Bijbel dus we hebben geen belijdenisgeschriften nodig.
Sinds enige tijd vraag ik me af: Waarom, en wat kunnen we 
doen om de Heidelberger weer aan het hart te leggen zodat 
de waarde weer gezien wordt, en het gebruik tot geestelijk ge-
zonde christenen en gemeenten mag leiden?
Zoals het communisme door de propaganda diep in hart en 
denken van mensen genesteld is, zo is het christendom in 
Duitsland gevangen in wat zich uit de verlichting en het huma-
nisme ontwikkelde. Daardoor denken velen dat het christen-
dom bestaat uit wat religieuze of spirituele ervaringen en we-
ten zij niet dat het ware geloof uit het Woord Gods, de kennis 
van de Bijbelse leer, voortkomt.
Hoe kan je zulke mensen, zo beïnvloed door een modern vals 
christendom, dan toch met de Heidelberger bereiken?
Ik kwam tot het volgende antwoord: Het moderne christen-
dom leidt tot problemen in het dagelijks leven en in het ge-
loofsleven; liefdeloosheid en een zondige levenswandel. Men-
sen vragen zich dan ook dikwijls af: Wat klopt er niet? Ja, steeds 
meer christenen vragen zich af: Wat is überhaupt waar geloof
en echt christen zijn? Kortom, de religieuze onzekerheid is van-
daag de dag groot in Duitsland.
De laatste tijd heb ik christenen de vraag gesteld: Wat is het 
ware geloof?
Niet weinig christenen stelden plotseling vast dat ze het eigen-

lijk ook niet precies weten. U hebt het waarschijnlijk al door, 
de vraag is vraag 21 van de Heidelberger. Welnu, bij deze gele-
genheid, kan men hen in alle onzekerheid, aanspreken op de 
Heidelberger en hen zeggen dat christenen eeuwenlang een 
kort en helder antwoord konden geven op de vraag, wat het 
ware geloof is, doordat ze in de reformatorische belijdenis on-
derwezen waren. Het antwoord in de HC luidt: Een waar geloof 
is een stellige kennis van Gods Woord en een persoonlijk ver-
trouwen op Christus, dat de Heilige Geest door het Evangelie 
in mij werkt. Om het ware geloof te hebben heeft een christen 
twee dingen nodig: Kennis van Gods Woord en dus onderwijs 
in de Bijbelse leer, en het persoonlijk geloof, dat niet door men-
sen of religie ontstaat, maar door het Evangelie gewerkt wordt.
Om de HC weer op waarde te schatten, moeten de Duitsers 
op hun geestelijke nood aangesproken worden en zelf ervaren 
hoe de HC hen tot hulp kan zijn en tot een gezond geloofsle-
ven voert.

Dirk stelt hierna nog noodzaak en wegen voor hoe Duitsers 
de HC opnieuw onder de aandacht zouden kunnen brengen 
tot heil en zegen van hun landgenoten. Tenslotte roept hij de, 
helaas weinige, reformatorische christenen in Duitsland op om 
gebroederlijk aan dit doel te werken en dit te ondersteunen.

Ook als Stichting willen we hier graag onze medewerking aan 
geven en zo zal er DV binnenkort een door prof. A. Baars voor 
dit doel geschreven Duits uitdeel-boekje verschijnen, waarin 
een korte heldere uitéénzetting over ontstaan en waarde van 
de Heidelberger is opgenomen.
Wilt u het met uw gebeden begeleiden? 

   

De toekomst van de Heidelberger in Duitsland
Een oude bekende van onze stichting, Dirk Noll, voorheen reizend prediker en inmiddels al jaren werk-
zaam als één van onze Duitse vertalers, schreef een notitie over het in Duitsland in onbruik raken van 
hun “eigen” Heidelberger Catechismus. Bewogen met zijn landgenoten, zoekt hij ook naar wegen om 
hier verandering in te brengen. Hierbij een samenvatting in het Nederlands. 


