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GEBEDS- &
NIEUWSBRIEF

Bijbels en evangelisatiemateriaal in vele talen                                                               

Want de Geest spreekt alle talen!
U kent de woorden wel, uit lied 167 van de Bundel Opwekkingsliederen. Misschien hebt u 
het al vaak gezongen. Mogelijk bent u ook wel eens in een Babylonische spraakverwarring 
terecht gekomen. Toen u op vakantie was en u iemand het evangelie wilde vertellen, maar 
het luktt niet want u sprak zijn of haar taal niet. Zeker, dat kan u of jou ook in Nederland 
overkomen. Uit de zendingsgeschiedenis is de volgende gebeurtenis bekend van de 
oprichter van de Wycliffe Bijbelvertalers.

“Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij dan mijn taal niet?” Dit vroegen enkele 
Cakchiquel-indianen aan Townsend, die als Bijbelcolporteur grote, zwartgekafte Spaanse 
Bijbels probeerde te verkopen in Guatemala. Hij had hen verteld dat in dit boek een 
belangrijke boodschap van de Almachtige God voor hen stond. Hun indringende vraag 
zette hem aan het denken, totdat hij in 1917 het besluit nam om bij de Cakchiquel-indianen 
in Guatemala te gaan wonen om hen zelf de Bijbel in hun eigen taal te brengen.

Townsend realiseerde zich hoe groot de behoefte aan Bijbelvertalingen was. Hij besefte dat 
er nieuwe medewerkers nodig waren die een goede taalkundige training moesten krijgen 
voor het beschrijven van onbekende talen. Zo organiseerde hij in 1934 een zomercursus 
in taalkunde op een boerderij in Arkansas met twee studenten. Het Summer Institute of 
Linguïstics (Zomerinstituut voor Taalwetenschap) was geboren. Het volgende jaar kwamen 
er vijf studenten. Na die cursus besloten vier van de vijf cursisten om mee te gaan met 
Townsend en zijn vrouw, om onder de indianen van Mexico te gaan wonen. Zij moesten het 
evangelie horen in hun eigen taal.

Vandaag aan de dag hoeft u niet direct een intensieve taalcursus te volgen om op vakantie 
of in Nederland anderstaligen het evangelie van Jezus Christus door te geven. Wij kunnen 
u en jou helpen met lectuur en Bijbels in vele talen, het is alleen de vraag of u de lectuur wil 
bestellen en wil uitdelen aan mensen die de Here Jezus nog niet kennen.

Romeinen 10 vers 14: Hoe zullen zij geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? 
Hoe geloven zonder prediker? Mogelijk bent u, of ben jij die prediker! Hoe? Met een Bijbel 
of folder van ZakBijbelBond-Gospel for Guests. Zeg niet dat zoiets niet mogelijk is!

Denk er eens over na, bidt ervoor en… handel naar het antwoord dat de Here u geeft!

Zegen en groet,                                                                                                                                                 
Cor Weeda

NIEUWE WEBSHop
Heeft u onze nieuwe webshop al 
bekeken? 
We hebben het nu nog makkelijker 
gemaakt om Bijbels en evangelisatie-
materiaal te bemachtigen.
U kunt nu nog makkelijker uw bestel-
lingen plaatsen via deze webshop.
We hebben ons assortiment met 
Bijbels en evangelisatiemateriaal in 
meer dan 160 talen zo overzichte-
lijk mogelijk voor u in deze nieuwe 
webshop geplaatst.
Ook hebben we per artikel een foto 
geplaatst en de afmetingen vermeld. 
 
Als u deze nieuwsbrief thuis van ons 
heeft ontvangen, heeft u reeds een 
relatienummer. 
Dit relatienummer dient u te 
gebruiken als u zich inlogt in onze 
webshop. 
 
Neemt u vlug een kijkje op
www.zakbijbelbond.nl.

op ZoEK?
Verkrijgbaar via onze webshop:
www.zakbijbelbond.nl
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De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting 
ZakBijbelBond – Gospel for Guests heeft tot 
doel iedereen die betrokken is bij evange-
lisatie te bemoedigen, te ondersteunen en 
te informeren over nieuwe ontwikkelingen, 
mogelijkheden en gebedsonderwerpen.

Stichting ZakBijbelBond – Gospel for Guests 
is een door de belastingdienst erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan de stichting worden door de 
belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare 
giften.

Bedankt voor uw steun in de verspreiding van Gods Woord

Lees-Draag-Deel

Hieronder ziet u de cover van ons nieuwe 
Johannes-evangelie dat wij bij dit project zul-
len gebruiken. De opzet van het Lees Draag 

Deel-project is dat wij 
zoveel mogelijk christenen 
proactief gaan benaderen 
om Het Evangelie te lezen, 
bij zich te dragen en te 
delen met hun naasten. We 
zoeken nog extra sponsors 
zodat we zo snel mogelijk 
van start kunnen gaan.

Gebedspunten

- Dank voor verdere groei in de vraag naar 
Bijbels en evangelisatiemateriaal

- Verspreiding van het Evangelie tijdens 
vakantie

- Lancering van project Lees-Draag-Deel

- Overlast grondsanering

- Extra fondsen voor 2e medewerker

Begin dit jaar hebben we in onze nieuwe web-
shop een gedeelte speciaal voor sponsors van 
Compassionkinderen ingericht. 97% van alle 
bestellingen die we van deze sponsors hebben 
ontvangen zijn uitgeleverd. De overige 3% 
betrof bestellingen waarvan de materialen 
momenteel niet verkrijgbaar zijn. Mochten 
wij in deze talen kindermaterialen vinden dan 
nemen wij alsnog contact op met de betreffen-
de sponsors. Neemt u periodiek een kijkje in 
deze rubriek. Inmiddels staan er weer nieuwe 
artikelen in. 
Zie www.zakbijbelbond.nl/compassion

Ik ga op reis
en neem mee... 

Neemt u dit jaar een evangelisatieboekje mee 
op vakantie? 
Het kost u weinig moeite om dit te doen. 
Zo bent u beter voorbereid als de Heer iemand 
op uw pad brengt. 
 
Misschien dat ú dit jaar zegt: Wat fijn dat ik wat 
bij me had.
Zie ook www.zakbijbelbond.nl/op+reis
 

Aanbiedingen 

Op dit moment hebben we een aantal aanbie-
dingen van Bijbels en evangelisatiemateriaal 
dat extra laag geprijsd is. U kunt ons hierover 
bellen op 026 3338048 of neemt u een kijkje 
op www.zakbijbelbond.nl/aanbiedingen.

Steun ons

Importeren van Bijbels en evangelisatiematerialen in zeldzame talen kost veel tijd. 
Veel evangelisten besteden minstens 1 dag per week aan het zoeken naar en importeren van 
Bijbels en evangelisatiemateriaal. Maar dit is kostbare tijd die ze liever aan evangelisatie besteden. 
Als wij echter collectief inkopen, is dit net zo voordelig en bespaart dit kostbare tijd voor de 
evangelist. 
 
Helpt u ons om de evangelisten in NL zo goed mogelijk te bedienen?
Hoewel wij als enige in zoveel talen Bijbels en evangelisatiematerialen importeren, moeten wij 
te vaak NEE verkopen, puur omdat we niet genoeg fondsen ontvangen en daardoor onderbezet 
zijn. De inkomsten uit verkoop dekken onze kosten namelijk niet voldoende om een 2e mede-
werker aan te kunnen nemen. Dit is echter wel noodzakelijk om genoeg tijd te hebben voor het 
importeren!
Steun ons om dit werk te kunnen voortzetten en dit steeds beter te kunnen doen. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk evangelisatiekansen verloren gaan.
U kunt uw gift overmaken naar ING rekening 67446 tnv ‘STG ZBB-Gospel for Guests’
Veel evangelisten in Nederland zullen u dankbaar zijn!

Sanering

Het pand waarin wij gevestigd zijn staat op 
een terrein dat op dit moment gesaneerd 
wordt. De grond bleek sterk vervuild en men 
is de komende maanden druk bezig vervuilde 
grond af te graven en dit te vervangen. 
Voor leveranciers, bezoekers en onszelf zorgt 
dit voor de nodige overlast. Het is op het 
moment niet mogelijk met de auto tot aan ons 

pand te komen. Het 
is denkbaar dat de 
overlast nog toe 
zal nemen. Toch 
hopen dat wij de 
komende maanden 

ons werk kunnen blijven doen zoals u van ons 
gewend bent.

Vakantietijden

30 juli t/m 10 augustus is ons kantoor wegens 
vakantie beperkt geopend. 
U kunt uw vragen en bestellingen echter wel 
gewoon aan ons doorgeven via onze web-
shop op www.zakbijbelbond.nl en via info@
zakbijbelbond.nl.


