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Bijbelleesrooster 2022 nu beschikbaar 

Het Bijbelleesrooster voor 2022 is verschenen, 

met voor elke dag een bijbelpassage. Het 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) stelt 

dit leesrooster online beschikbaar via de website. 

Kerken en geloofsgemeenschappen zijn volop bezig met 

de voorbereidingen voor 2022. Voor hen en voor 

individuele bijbellezers is het Bijbelleesrooster 2022 

bedoeld. ’Ik wens u toe dat het leesrooster ook u helpt 

dagelijks een betekenisvolle ervaring te hebben met de 

Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld!’ aldus 

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.  

Lucas en Johannes 

Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten 

die dan aan de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor 

doordeweekse dagen sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel 

kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het evangelie volgens Lucas. In de eerste 

maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde.  

Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. 

Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De bijbelvertaling in het rooster is 

de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 

Website en app 

Het Bijbelleesrooster 2022 staat op bijbelgenootschap.nl, en is binnenkort ook 

beschikbaar op debijbel.nl en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast dit dagelijkse 

leesrooster zijn ook alle andere leesplannen van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel. Download de app, schrijf u in voor 

dit leesrooster en ontvang elke dag een notificatie met de nieuwste aflevering. 

Foto: Standaardeditie NBV21 © NBG 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Vragen en/of interviewverzoeken kunt u voorleggen aan specialist communicatie Arne Willems, 

+32478.64.23.67 awillems@bijbelgenootschap.be  
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Haïtiaans Bijbelgenootschap geeft Bijbels en 

noodhulp 

'De rijen zijn tegenwoordig nog langer’, zegt Magda Victor. ‘Als we ergens 

Bijbels brachten was dat altijd al zo, maar nu helemaal. Mensen in het 

aardbevingsgebied realiseren zich dat alleen God hen hier doorheen helpt.’ 

Victor is directeur van het Haïtiaans Bijbelgenootschap (HBG). Ze rijdt met 

noodhulppakketten en bijbels naar het getroffen gebied. 

  
Op 14 augustus werd het zuidoosten van Haïti getroffen door een zware 

aardbeving. ‘De straten waren vol geschreeuw’, vertelde een predikant 

aan het HBG. ‘Mensen zochten wanhopig naar hun geliefden en naar 

hulp, water en eten’. Zo’n 2000 mensen overleefden het niet en er 

vielen meer dan 10.000 gewonden. Meer dan 90.000 huizen werden 

verwoest. En twee dagen later raasde er ook nog een orkaan over het 

gebied. Door natuurgeweld, politieke onrust, criminaliteit en 

werkloosheid is leven in Haïti overleven. ’Maar hoe gevaarlijk het hier 

ook is’, zegt Magda Victor, ‘het werk van het HBG gaat door. We 

ervaren dat God ons steunt. En we hebben een belangrijke taak: het Woord van God 

beschikbaar maken.’ 

 

Vrachtauto’s met noodhulp  

Ook de kerken werden zwaar getroffen door de aardbeving. Toch doen ze wat ze kunnen, 

vertelt Magda Victor aan Paul Doth, Hoofd Buitenlandwerk van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG). ‘Samen met kerken en hulporganisaties gaven we noodhulp. 

We reden van de hoofdstad Port-au-Prince naar het rampgebied. Daar brachten we 

drinkwater en eten, medicijnen, dekens, kleding en Bijbels. Dat was gevaarlijk, want er 

zijn hier veel roofovervallen. Daarom reden er beveiligers mee. Op de terugweg werden 

we aangeklampt door wanhopige mensen die mee wilden. 

Bijvoorbeeld door een moeder die vroeg of zij en haar 

kinderen mee mochten rijden naar Port-au-Prince.’ 

Maar Victor moest ‘nee’ zeggen. Want deze moeder kende 

daar niemand, dus bij wie had ze hen af moeten zetten? 

En in Port-au-Prince zouden ze niet beter af zijn. Ook daar 

leven tienduizenden mensen sinds de aardbeving van 

2010 onder een zeil en in armoede. Naar het rampgebied 

rijdt het HBG nog steeds. Vooral met bijbels en 

kinderbijbels. 

 

Bijbels voor kinderen en gezinnen 

Het HBG wil - onder meer in dat gebied - deze maand 

duizenden kinderen een kerstcadeau geven: een eigen 

kinderbijbel. Dat gebeurt via kerken en scholen. Met steun 

van het NBG werd dit ook in eerdere jaren gedaan. Zo 

werden 40.000 Franse en Creoolse Prentenbijbels in Haïti 

verspreid. Vaak was het de eerste Bijbel die in het gezin 

kwam.  

 
     Tekst gaat verder op de volgende pagina 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Ha%C3%AFti_2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Ha%C3%AFti_2010


 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit kerstproject vragen we als NBG momenteel steun van onze achterban. En er is 

meer op komst: ook de Samenleesbijbel wordt vertaald en zal eind 2022 in Haïti 

verspreid gaan worden. 

Magda Victor: ‘Voor veel Haïtiaanse kinderen is zo’n kerstcadeau heel bijzonder, want ze 

krijgen nooit iets. Een kinderbijbel is een mooie manier om de Bijbel te leren kennen. En 

we bereiken met zo’n kinderbijbel niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders.’  
 

Nieuwe generatie 

Waarom richt het HBG zich nadrukkelijk op de kinderen? Victor: ‘De volwassenen hebben 

al zo veel ellende meegemaakt door natuurrampen, politieke onrust, criminaliteit en 

werkloosheid. Het is belangrijk dat er een nieuwe generatie opgroeit met goede normen 

en waarden. Die zijn in de Bijbel te vinden. Wat de volwassenen kunnen doen is: 

kinderen de goede richting wijzen, ze een goede basis geven. Dan blijven ze weg van 

foute keuzes. Daar zal het hele land van profiteren.’  

En: de Bijbel hééft effect op de levens van kinderen. Victor: ‘Een moeder vertelde mij 

over haar zoon, volgens haar een "echt straatkind". Hij wilde per se een kinderbijbel 

hebben en beloofde haar dat hij dan iedere week naar de zondagsschool zou gaan. 

Tegenwoordig gaat hij ook weer naar de kerk. Zijn leven is veranderd. Daarom geloof ik 

in dit project. Want de toekomst van Haïti ligt in de handen van de kinderen.’  

 

Steun het project ‘Laat het licht van Kerst schijnen voor kinderen in Haïti’ via  

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-kindereninhaiti   

 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. dit bericht kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter 

Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl 
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Inspirerende reisblog vanuit Mexico door 

Ilse Visser 
‘Hebreeën 12 in Mexico’  
 

Samen met mijn collega Paul Doth was ik in november 2021 in Mexico. We 

bezochten het Bijbelgenootschap en twee Bijbelvertaalprojecten. Wat ik 

meemaakte, doet me denken aan de Brief aan de Hebreeën. 

Dat Bijbelboek vond ik altijd al fascinerend. Toen ik er tijdens het maken van de NBV21 

mee bezig was, werd ik er weer door geraakt, vooral door hoofdstuk 11 en het begin van 

hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 noemt allerlei mensen uit het Oude Testament en het 

beschrijft de impact van geloof op hun leven. En hoofdstuk 12 spreekt over een menigte 

van geloofsgetuigen die ons omringt: ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, 

de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in 

het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft 

Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.’ Dat herken ik. Ik 

voel me, nu ik in Mexico geweest ben, bemoedigd door vele ontmoetingen waarin 

mensen deelden hoe Bijbel en geloof hun leven veranderd hebben. 

Verhalen die de media niet halen 

Dankzij zulke ontmoetingen zie en ervaar je een land heel anders dan wanneer zo’n land 

in de media voorbijkomt. Voordat ik op reis ging, kreeg ik regelmatig de vraag of het wel 

veilig was om naar Mexico te gaan. Als Mexico in het nieuws is, gaat het vaak over 

drugsgeweld of de complexe situatie aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. En 

inderdaad: drugskartels, werkeloosheid, migratie uit en via Mexico naar de Verenigde 

Staten zijn overweldigende problemen die het land teisteren.  

Maar er is ook een heel andere kant. Dat hoor je als je met de mensen spreekt. Het zijn 

verhalen die de media zelden halen, maar die getuigen van geloofsmoed en hoop. 

Verhalen van mensen die een uitzichtloos leven hadden, maar nu getuigen van de kracht 

van de Bijbelse boodschap. Die sprak hen aan en veranderde hun leven voorgoed. Laat ik 

twee impressies geven. 

Hoe een gebouw getuigt van Gods grootheid 

Ik had me geen voorstelling gemaakt van het hoofdkantoor van het Mexicaans 

Bijbelgenootschap. Maar toen we er een rondleiding kregen, was ik verrast door de 

mooie opzet en uitstraling, de multifunctionele indeling, de boekwinkel, de studio’s voor 

radio- en YouTube-opnames, de kapel en de gebedsruimte. De directeur vertelde over de 

geschiedenis van het gebouw en liet een filmpje zien van een paar jaar geleden. Ik kon 

mijn ogen niet geloven. Wat ik daar zag was geen gebouw, het leek eerder op een 

kraakpand dat op instorten stond. Hij vertelde hoe alles veranderd was nadat ze besloten 

in gebed te gaan, consequent en voor iedere stap in het proces.  

      Tekst gaat verder op de volgende pagina 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11/Hebree%C3%ABn-11
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.12/Hebree%C3%ABn-12


 

 

 

 

Stukje bij beetje kwamen de financiën binnen, kwam er hulp van een architect en van 

anderen, tot uiteindelijk de renovatie volledig uitgevoerd kon worden. Maar belangrijker 

dan de renovatie was de verandering die dit veroorzaakte binnen het bijbelgenootschap. 

Alle medewerkers hadden de kracht van gebed ervaren – en de plek waar ze werken 

getuigt daar iedere dag van. Het is dan ook niet voor niets dat de gebedsruimte een 

belangrijke plaats in het gebouw inneemt. Gebed, en het geloof dat God het onmogelijke 

mogelijk maakt, hebben het bijbelgenootschap voorgoed veranderd.  

Dankzij Job kreeg Ester moed om door te gaan 

Een oude vrouw schuifelt met haar looprek richting 

de plek waar we een ontmoeting gepland hebben. 

Ze is de zeventig al gepasseerd en heet Ester. Ze 

vertelt ons hoe haar gezin jarenlang in de ban was 

van alcoholverslaving en geweld. Tot de dag dat ze 

een audiobijbel kreeg: het Lucasevangelie in het 

Purepecha, haar taal. Samen met haar man 

luisterde ze ernaar, niet één keer, maar keer op 

keer. En door het luisteren raakten ze ervan 

overtuigd: de God van dit verhaal is de God die we 

willen volgen. Hun leven veranderde voorgoed. Toch leefde Ester met een gebroken hart: 

vóór de ommekeer in hun leven waren twee van haar zonen vermoord. Ze had veel 

vragen aan God. Totdat ze een tweede bijbelboek in haar taal kreeg, het boek Job. ‘Toen 

ik over Job hoorde,’ zei Ester, ‘kon ik me echt overgeven aan God, en kreeg ik nieuwe 

kracht. Jobs verhaal gaf me moed om door te gaan.’  

Op dit moment wordt hard gewerkt om de bijbelvertaling in haar taal, het Purepecha, af 

te ronden. Met steun van de achterban van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 

Naar verwachting is deze bijbelvertaling in 2023 klaar. 

Ik vraag me weleens af hoe mijn geloof eruit zou zien zonder deze verhalen uit de 

wereldwijde kerk. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Wat ik wel weet is dat ik dankbaar ben 

dat ik het niet alleen met de geloofsgetuigen uit Hebreeën hoef te doen. Ik kom, juist 

ook dankzij mijn werk, zoveel mensen tegen die keer op keer getuigen van de kracht van 

geloof in hun leven.  

Ilse Visser werkt als programmaspecialist buitenlandse vertaalprojecten op de 

internationale afdeling van het NBG. Deze reisimpressie verscheen in december op 

www.debijbel.nl. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Vragen en/of interviewverzoeken kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-

20424699 of 06-33087962 (perstelefoon), psiebe@bijbelgenootschap.nl 
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