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Inhoud 

1. Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade 

2. Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in een behoefte 

3. Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen! 

4. Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu      

Info (kort) 
Onder Info(kort) vindt u korte samenvattingen van de berichten. Handig om een kleine ruimte in een 
kerkblad op te vullen. 
 

Beeldmateriaal 
Samen met de Infoberichten wordt een zip-bestand meegestuurd met beeldmaterialen bij de verschillende 
berichten. Hierin vindt u ook het logo van het Nederlands Bijbelgenootschap in kleur en in grijswaarden.  

 

 

 

Is er een bericht geplaatst? Laat het ons weten! 
We vragen u vriendelijk om ons te melden naar hoeveel  (kerk)bladen of websites u één of meer 

infoberichten hebt verstuurd en of deze ook inderdaad zijn geplaatst. Weet u hoeveel lezers bereikt 

worden met een infobericht via het kerkblad, dan horen we dat ook heel graag van u. 

Graag even een mail naar: nfaber@bijbelgenootschap.nl 

Alvast heel veel dank! 
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Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade  
 
Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen 
bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Deze psalm gaat 
over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte 
inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. 
De Psalmen waren bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek. 
 
‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar 
verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, 
vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’ 
 
Bijbel Basics en bijbelroosters 
In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel Basics’, de nieuwe 
kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de lancering in oktober hebben 2.500 kinderwerkers de 
methode in gebruik genomen. 
Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek. In totaal volgden circa 45.000 mensen (merendeels 
digitaal) zo’n leesplan, met name in de 40-dagentijd en tijdens Advent. 
 
Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan 
achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar 157.000. 
 
Over debijbel.nl 
Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.  
Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, 
Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.  
Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus. 
Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene 
Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en nog veel meer 
bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder 
studie aantekeningen. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: <naam> 
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Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in een behoefte 

De kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft al 2500 abonnees.  

Bijbel Basics speelt in op een behoefte in de kerken. Sinds het verschijnen van de Samenleesbijbel - een 
editie speciaal voor ouders en kinderen - kreeg het NBG steeds vaker de vraag om materiaal te maken voor 
de kinderdienst.  
 
Eerste ervaringen 
Kinderwerkers tonen zich enthousiast over de methode. Hanneke van Lieshout uit Den Bosch bijvoorbeeld 
zegt: ‘Bijbel Basics helpt me om de voorbereiding goed aan te pakken. Het programma is afwisselend en je 
kunt kiezen wat bij jou past. Kinderen horen er helemaal bij en moeten in alle openheid kunnen praten 
over hun geloof en twijfels. Deze methode helpt daar bij.’ 
 
Bijbel en kind 
Met Bijbel Basics brengt het NBG de Bijbel dicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Bijbel én het kind 
staan centraal: Bijbel Basics houdt rekening met de leervoorkeuren van en leeftijdsverschillen tussen 
kinderen, en legt tegelijkertijd een brede basis voor de ‘bijbelopvoeding’ van kinderen.  
De methode is ontwikkeld door bijbelwetenschappers en pedagogen van het NBG.  
 
Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle beschikbare afleveringen te downloaden. Nu al staan de lessen over 
Pasen online. Kinderwerkers die zich aanmelden krijgen wekelijks een aflevering in hun mailbox en een 
startersgids waarmee ze goed voorbereid aan de slag kunnen. De komende jaren wordt het materiaal 
geleidelijk aangevuld tot in totaal 200 essentiële bijbelverhalen. 
 
Zelf Bijbel Basics bekijken? Ga naar www.debijbel.nl/bijbelbasics.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: <naam> 
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Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen! 

 

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel 
gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg 
van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen. 
 
Net als overal, is in Ghana meedoen aan het normale leven veel moeilijker als je blind bent. Maar zelfs in de 
kerk voelen blinden zich vaak uitgesloten. Anders dan ziende mensen kunnen zij namelijk niet zelf in de 
bijbel lezen vanwege een tekort aan braillebijbels.  
'Die zijn voor de meeste Ghanezen onbetaalbaar', zegt Charles Twumasi van het Ghanees 
Bijbelgenootschap. 'In alle rust je eigen bijbel lezen, is een ervaring die zij niet kennen.' 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt graag mee om daar verandering in te brengen en wil 3.500 blinde 
Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo'n boek verspreid worden. 
 
Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblijden met zo'n brailleboek.  
Wilt u mensen die niet kunnen zien een tastbaar geschenk geven?  
Steun dan deze actie voor Ghana met uw gift.  
 
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:  
NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana. 
 
Foto: Studenten van de 'Three Kings Special School', een blindenschool in Adidome, een kleine stad 
in het Tongu district in Zuidoost-Ghana.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: <naam> 
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Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu      

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola 
aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de 
lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de financiële steun van leden en donateurs van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kon deze nieuwe vertaling worden gerealiseerd. 
 
De feestelijke lancering was georganiseerd in de Igreja Evangélica Congregacional em Angola in de stad 
Huambo. Zo’n driehonderd aanwezigen ontvingen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament in het 
Umbundu. Hun reacties waren hartverwarmend, merkte Joyce van de Veen die als hoofd Buitenlandwerk 
van het NBG de presentatie bijwoonde. 
 
Presentatie 
Ook de media waren betrokken bij de presentatie. Algemeen Secretaris Beatriz Hupa van het Angolees 
Bijbelgenootschap overhandigde een exemplaar aan journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale 
Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het Nieuwe Testament in het Umbundu in het hele land 
via de radio bekend gemaakt. 
Op de dag van de lancering werden aan de feestgangers meteen 480 Nieuwe Testamenten verkocht. In 
Huambo kregen 2.000 Umbundu-sprekers een exemplaar aangeboden. De overige voorraad wordt 
verkocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het Angolees Bijbelgenootschap voor een 
gesubsidieerde en dus betaalbare prijs. 
 
Moedertaal 
De oudere bijbelvertaling in het Umbundu uit 1963 voldeed al langere tijd niet meer. Het Angolees 
Bijbelgenootschap werkt sinds 1999 aan een nieuwe versie. Het is een interconfessionele vertaling waarvan 
naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal die 
gesproken wordt door zo’n zes miljoen mensen over heel Angola. Het is de belangrijkste inheemse taal van 
het land. 
 
De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste 
Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Het Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange 
burgeroorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen als vak gegeven. 
 
 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: <naam> 
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Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade  
Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst 
was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het NBG. 
Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan 
achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar 157.000. 
Meer informatie: www.debijbel.nl 
 

Kinderdienstmethode Bijbel Basics voorziet in een behoefte 
De kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in korte tijd al 2500 
abonnees.  
Op debijbel.nl/bijbelbasics zijn alle beschikbare afleveringen te downloaden. Nu al staan de lessen over 
Pasen online. Kinderwerkers die zich aanmelden krijgen wekelijks een aflevering in hun mailbox en een 
startersgids waarmee ze goed voorbereid aan de slag kunnen. De komende jaren wordt het materiaal 
geleidelijk aangevuld tot in totaal 200 essentiële bijbelverhalen. 

 

Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen! 
In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel 
gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg 
van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. 
Al voor € 5,- kan zo'n boek verspreid worden. Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen 
te verblijden met zo'n brailleboek.   
Maak uw bijdrage over op NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. 
Braillebijbels Ghana. 
 
 

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu     
Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola 
aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de 
lokale en provinciale overheid. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 
2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is de belangrijkste inheemse taal van het land. 

 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: <naam> 

 
 
 
 
 

 


