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Methodiek & praktijk 
 
Bijbelstudie in het Spaans 
 
Soms kan de taal een belemmering zijn om op een vereniging of in een bijbelstudiegroep de 
Bijbel te bestuderen. Wat is het dan mooi wanneer er toch mogelijkheden zijn om het geloof 
met elkaar te delen. Mevrouw E. Groenendijk-Groen vertelt op verzoek hoe zij samen met 
Berta Rodriguez (83 jaar), de Bijbel leest en bestudeert in de Spaanse taal.  
 
Berta Rodriguez heeft jaren geleden samen met een deel van haar familie vanuit Chili haar 
toevlucht gezocht in Nederland. Ze is in Chili met de Bijbel vertrouwd geraakt en heeft een grote 
bijbelkennis, wat ook te zien is in de vele onderstrepingen in de Bijbel, haar lijfboek. Ze is er 
dagelijks in bezig. In Nederland verlangde ze echter naar een gemeenschap waarin ze haar geloof 
met anderen kon delen.  
Een van haar dochters is lid van onze zusterkerk in Hoogvliet. Zij heeft op zich genomen zoveel 
mogelijk iedere zondagmiddag haar moeder mee te nemen naar onze eredienst in Dordrecht. 
Helaas is Berta Rodriguez de Nederlandse taal niet machtig. Desondanks voelt ze zich bij ons 
opgenomen en ook thuis. Samen met haar dochter zoekt ze tijdens de kerkdiensten de 
schriftgedeelten op en geniet ze van het zingen. Haar dochter vertelt ’s avonds de inhoud van de 
preek. Sinds enige tijd is ze lid van de kerkelijke gemeente van de GKv te Dordrecht en viert nu 
ook samen met de broeders en zusters het heilig avondmaal. Ze geniet ervan.  
 
Ze verlangde ernaar met iemand uit de kerk contact te hebben om samen over Gods Woord te 
praten. Daardoor kwam aan mij de vraag of ik dat op me wilde nemen omdat ik redelijk Spaans 
spreek. Bij de eerste kennismaking klikte het gelijk, zowel persoonlijk als wat onze 
geloofsbeleving betreft, en dan komen we er samen, ondanks taalproblemen, wel uit.  
 
Om wat structuur in onze bijbelstudie te krijgen, zijn we na een zoektocht in contact gekomen 
met stichting FELiRe van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze stichting werkt samen met 
een uitgeverij in Barcelona en houdt zich bezig met de vertaling van theologische boeken van 
gereformeerde schrijvers in de Spaanse taal. Zo hebben we onder andere een vertaling gekocht 
van prof. dr. H.J. Jager: Kernwoorden van het Nieuwe Testament en een Spaanse tekst van de 
Heidelbergse Catechismus.  
 
Door de contacten van onze kerk met de kerken in Curaçao en Venezuela kwamen we in contact 
met dr. César Rodriguez uit Venezuela. Hij stuurt ons nu regelmatig preken. Daarnaast heeft hij 
studie gemaakt van de Heidelbergse Catechismus, een belijdenis die men in Zuid-Amerika niet 
kent. Hij stuurt met regelmaat een aflevering die hij ook voor catechisanten gebruikt. Wij zijn 
daar erg blij mee. De vragen en antwoorden worden kort en duidelijk uitgelegd, met een te lezen 
schriftgedeelte erbij.  
 
Iedere week, met uitzondering van vakanties, zijn we met behulp van Spaans materiaal met onze 
Spaanse bijbels zo een uur met studie bezig.  
We beginnen en eindigen met gebed, want zoals Berta het zelf benoemt: Waar twee of drie in 
mijn naam vergaderd zijn, ben Ik in hun midden.   
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FELiRe, Stichting Uitgave Reformatorische Boeken  
 
De letters FELiRe staan voor de Spaanse woorden Fundación Editorial de Literatura Reformada 
(Uitgeverij van Gereformeerde Literatuur).  
Het doel van FELiRe is het uitgeven en verspreiden van goede geestelijke lectuur om kerkelijke 
werkers in Latijns-Amerika te helpen bij hun werk in het koninkrijk van God.  
FELiRe richt zich in het bijzonder op de voorgangers van arme gemeenten. De stichting wil 
helpen met gratis boeken. De boeken zijn voornamelijk gericht op schriftuitleg (commentaren) en 
geloofsopbouw.  
Jaarlijks komen er ongeveer duizend aanvragen voor een boekenpakket van FELiRe binnen bij de 
uitgeverij in Barcelona. Er zijn drie verschillende pakketten: voor meelevende christenen, voor 
theologische studenten en voor voorgangers. Meer informatie en een lijst van uitgaven is te 
vinden op www.felire.com.   


