
Wat heeft dat met mij te maken? 

Alles. Jij kunt een verschil maken. Hoe? 

� Door te bidden. Gebed is een heel sterk middel. Dank 

God voor Zijn Woord. Bid voor mensen die dit niet 

hebben en God niet kennen, voor het vertaalwerk en 

voor Corina.  

� Door te geven. Vertaalwerk kost geld. Maar vertalers 

krijgen geen salaris; zij leven van giften van mensen die 

willen helpen. Heb jij altijd te weinig zakgeld of geld van 

je zaterdagbaantje? Ga dan de uitdaging 

aan en koop eens een blikje drinken 

minder, de helft van je sigaretten of 

minder beltegoed. Durf het verschil te 

maken in mensenlevens. 

� Door te gaan. Wie? Ik? Echt niet! Maar 

heb je er ooit serieus over nagedacht? 

God vraagt misschien niet van jou om naar het 

buitenland te gaan (of wel? vraag het Hem eens…). Maar 

Hij vraagt wel van jou om te laten zien Wie Hij is. Op 

school, op je werk, op de sportclub. Dat is ook het 

Goede Nieuws delen. Zien anderen aan jou dat je ervoor 

gaat? 

“WETEN JULLIE DAT AL 2.000 JAAR?! 

EN WAAROM KOM JE ONS DAT NU 

PAS VERTELLEN?”  
 

… zei een Indianenhoofdman in de jungle tegen een 

vertaler. Zijn volk heeft lang genoeg gewacht! 

 

 

Meer weten? 

Mail naar Stichting TF verTAALwerk 

(thuisfrontvertaalwerk@hotmail.com)  

Spreekt God elke taal? 



In de wereld zijn bijna 7.000 talen. Maar Gods Woord is 

maar in 457 talen vertaald. Dat is nog geen 10%! 380 

miljoen mensen hebben een blanco Boek. Gods Woord 

betekent Leven. Maar hoe kunnen zij dat weten? Als ze al 

van Hem gehoord hebben, dan spreekt Hij voor hen een 

vreemde taal. 

 

 

 

 

Wij hebben de opdracht om in Gods Naam het Goede 

Nieuws te brengen tot aan de einden van de aarde. Dat was 

2.000 jaar geleden. Onze generatie kan 

er met Gods hulp voor zorgen dat alle 

mensen worden bereikt. Dan wordt 

Gods Woord ook voor hen een open 

boek. Wij zijn rijk omdat we dit hebben. 

Rijkdom om van uit 

te delen!  

Als wij het niet doen 

– wie dan wel? 

Wat heeft dat met Brakel te maken? 

God gaf niet alleen aan de discipelen de opdracht om het 

Goede Nieuws te vertellen. Het is Zijn opdracht voor de kerk 

van alle tijden en alle plaatsen. Ook voor Brakel in 2015!  

Corina uit Brakel is in 2012 in een land op de grens van 

Europa en Azië aan het werk gegaan, bij een groep mensen 

die geen enkel 

vers van het 

Woord in hun taal 

hebben.  

 

 

  


