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Hulpmiddel bij stille tijd 

Door de Bijbel - 
radioreeks
‘Door de Bijbel’ neemt de luisteraar in een 
periode van vijf jaar mee door de hele Bijbel. 
Het programma is gebaseerd op een concept 
dat wereldwijd te horen is in meer dan 100 
talen. Dus ook voor Vlaanderen via twr.be. 
Op maandag 2 januari 2017 kon je voor het 
eerst luisteren. Ondertussen werd al meer 
dan een derde van de Bijbel doorgenomen. 
Het programma wordt gepresenteerd door 
Patrick Couchement.

Patrick: “Laatst vroeg iemand me waarom ik het 
verlangen had om ook een Vlaamse versie van dit 
programma uit te bouwen. Ik vertelde dat ik voor 
mijn toenmalige job vaak op de baan was en 
tijdens mijn lange autoritten veel had aan de 
Nederlandse versie van het programma. Ik 
downloadde de studies die aansloten bij mijn stille 
tijd en beluisterde die dan onderweg. Als iets me 
extra aansprak, las ik het ‘s avonds nog eens door. 
Omdat het zo bruikbaar is, kreeg ik het verlangen 
om een Vlaamse bewerking aan te bieden.” 

Je kan dus ‘Door de Bijbel’ gewoon dagelijks 
beluisteren via onze livestream, maar er zijn 
veel meer mogelijkheden. Je kan het gedeelte 
opzoeken waarover je meer wilt te weten komen 
of de uitzendingen downloaden en op eigen 
tempo beluisteren. Bovendien zijn ook alle 
tekstfiles van de uitzendingen beschikbaar. Zo 
zie je maar, er zijn veel manieren om Gods woord 
beter te begrijpen. We hopen dat ‘Door de Bijbel’ 
daarbij een handig hulpmiddel mag zijn voor jou.
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Mooier en bijzonderder nog: “het 
Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond”. Denk ook 
aan het wonder van Pinksteren: 
“wij horen hen in onze taal over de 
grote werken van God spreken”. 
Paulus zegt: En hoewel mensen in 
staat zijn ook andere talen te be-
grijpen, spreekt toch de moedertaal 
het meeste aan. Het is de taal van 
het hart. Veel christenen geven 
er de voorkeur aan om een gebed 
uit te spreken in de moedertaal. 
Ontroerend als iemand bidt voor 
en met mensen die zelf die taal niet 
machtig zijn. De mensen begrijpen 
het niet, maar God weet het wel!

TWR Nederland & België is 
opgericht met als doel door radio 
het Evangelie in eigen land te laten 
klinken. Het was toen een vanzelf-
sprekende keuze om daarbij ook 
het Vlaams taalgebied te betrek-
ken. Echter, hoewel Nederlanders 
en Vlamingen elkaars taal volledig 

begrijpen is het al vanaf de eerste 
woorden duidelijk dat er verschil is. 
Het is het verschil tussen `begrijpe-
lijke taal’ en de `taal van het hart’.

Het is juist daarom zo mooi dat we 
een tweetal programma’s nu ook 
in het Vlaams kunnen aanbie-
den: ‘De Bijbel door’ en ‘Melk & 
Honing’. In het eerste programma 
gaat het over hoe God tot ons 
mensen spreekt: door Zijn Woord. 
In het nieuwe programma Melk 
& Honing gaat het erover hoe 
mensen over God spreken. Het 
is een programma met getuige-
nissen. Immanuel: God met ons. 
Hij komt dichtbij en spreekt tot u, 
in uw woonkamer, auto, via een 
luidspreker of hoofdtelefoon. Zo 
groot en goed is Hij. Zou dat uw 
hart niet raken?

Hubrecht Smits,
Directeur TWR Nederland en België

Geloof en taal heeft hebben wat met elkaar te maken.  
Persoonlijk word ik altijd geboeid door de ingewikkelde 
relatie tussen die twee. We hebben de Bijbel, dat is het 
Woord van God. Die Bijbel wordt vertaald om toegankelijk 
te zijn voor de lezers. Als christenen geloven we dat het 
nog steeds het Woord van God is, ook al is het vertaald.  

De taal van het hart



Aangezien veel van de gerechten uit de 
Bijbel geen bereidingswijze bevatten, 
krijgt de geïnterviewde de vrijheid om een 
eigen versie te creëren van een bepaald 
Bijbels gerecht. De Bijbelpassages, 
bijvoorbeeld het vetgemeste kalf in 
Lukas 15 (zie de 2de aflevering), zijn de 
kapstokken waaraan de interviews zijn 
opgehangen. Niet alleen het gerecht 
wordt doorgesproken, maar ook de 

context van de Bijbelverzen zelf. “Het 
gaat over geestelijk voedsel, maar het 
wordt geserveerd als een levensverhaal. 
Het koken wordt gecombineerd met 
een gesprek over anekdotes, passies, 
drijfveren en toekomst. Het koken zelf is 
vooral bijkomstig en dient als originele 
insteek voor het diepgaander interview.”

Kookprogramma’s zijn graag gezien, 
of in dit geval gehoord, bij het grote 
publiek. Via deze invalshoek wordt de 
Bijbelse boodschap in de reportages 
ook laagdrempeliger gebracht aan niet-
christenen die in de eerste plaats het 
doelpubliek van TWR vormen. “Veel 
mensen zijn niet meer vertrouwd met 
Bijbelverhalen en de boodschap van het 
evangelie. Via deze radioreeks willen 
we hen terug proberen prikkelen en hun 
interesse hiervoor wekken door hen 
te ontmoeten op hun terrein, zoals de 
keuken. Een plek en een activiteit, koken, 
die voor de meeste mensen vertrouwd 
aanvoelt. Ik nodig je uit, als de podcast 
jullie aanspreekt, het aan te raden aan je 
niet-christelijke vrienden”, aldus Ciara.

In de voorgaande afleveringen had 
TWR gesprekken met Elise Mukendi: de 
mede-oprichtster van Hillsong-Brussel, 
Karel Goetghebeur: saxofoonbouwer 
en zaakvoerder van Adoplhe Sax en 
cie, Rianne Botes: oprichtster van 
een ontwikkelingsproject in Zuid-
Afrika, Shabnam Mahdavi: een Iraanse 
christen en ex-vluchteling en tenslotte 
professioneel veldrijdster Jolien 
Verschueren. Elke 3de vrijdag van de 
maand komt er een nieuwe Melk & 
Honing-aflevering uit.

Melk & Honing
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Podcast: geloofsgesprekken aan de keukentafel

In het radioprogramma gaat Ciara Goossens maandelijks op bezoek 
bij gewone mensen met buitengewone verhalen. Ciara: “Het viel 
me op dat in veel Bijbelverhalen maaltijden worden aangehaald. 
Eten en de Bijbel is dus geen vreemde combinatie. Daarom dacht 
ik van hieruit een reportagereeks op te bouwen met telkens een 
andere christen aan het woord in zijn of haar keuken.” 

De hele podcast is te beluisteren via www.twr.be 
of op je gsm via iTunes of de Podcast-app van 
Apple onder de noemer ‘twr.be’.
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Oost-Afrika: een hoopvolle 
boodschap voor mensen die 
leven in angst
Angst speelt in het leven van 
veel mensen in Oost-Afrika 
dagelijks een rol. Angst voor 
ziekte, geweld en dood. 
Sommige mensen hebben er 
zelfs geen idee meer van hoe 
het is om niet bang te zijn. Ze 
zijn er aan gewend geraakt. 
TWR wil hen graag vertellen 
dat er een God is die hen 
liefheeft en bevrijden wil van 
hun angsten. 

In Somalië is het levensgevaarlijk om 
christen te zijn. Het is er streng verboden 
om een andere godsdienst dan de islam 
aan te hangen. Er zijn dan ook maar weinig 
christenen. Zij houden hun geloof vaak 
geheim, uit angst voor vervolging. Want 
als men zelfs maar vermoedt dat iemand 

christen is, kan dat al grote gevolgen 
hebben: mishandeling, uithuwelijken, 
verstoting uit de gemeenschap en zelfs 
de dood. De inwoners van het gesloten 
Somalië zijn bijna onbereikbaar voor het 
Evangelie. En toch geeft de Heere ook in dit 
land kansen te getuigen van Hem. Via radio 
en internet.

Somaliërs in Kenia
Vanuit Kenia bereikt TWR ook andere 
groepen Somaliërs. In het grensgebied 
van Oost-Kenia leven zo’n 2,5 miljoen 
Somaliërs, bijna allemaal moslims. In deze 
regio zendt TWR het programma ‘De 
Weg naar Rechtvaardigheid’ uit. Een serie 
programma’s met de focus op Christus, 
speciaal geproduceerd voor de islamitische 
bevolkingsgroepen in Afrika. Er worden 
Bijbelverhalen verteld over Jobs nog steeds 
actuele vraag hoe een mens rechtvaardig 
kan staan voor God.
‘De Weg naar Rechtvaardigheid’ wordt ook 
in Ethiopië gebruikt, maar dan aangepast 
aan de taal en gewoonten in dat land. 

Hoewel het grootste deel van de Ethiopiërs 
tot het christendom behoort, is zo’n 30-45 
procent van de bevolking moslim. Vorig 
jaar is gestart met de productie van deze 
serie in de Afar- en Oromo-taal.

Leven zonder angst
Nieuw is ook de serie radioprogramma’s 
voor de Kalenjin-bevolkingsgroep in Kenia. 
Angst voor ziekte en dood speelt een 
dominante rol in het dagelijks leven van de 
Kalenjin. Ook geloven velen dat geesten 
van overleden voorouders hen om een 
misstap kwaad zullen doen. TWR wil deze 
mensen graag vertellen dat Christus hen 
vrij kan maken en hoop geeft in plaats van 
angst.

TWR blijft volop bezig om onbereikte en 
moeilijk toegankelijke volken in Oost-Afrika 
het levensreddende Evangelie te laten 
horen. Medewerkers daar doen dat soms 
met gevaar voor eigen leven.
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Meld je aan als vriend van Trans World Radio 
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Stuur een kaartje naar 
Trans World Radio
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Wilt u reageren op het programma 
‘Door de Bijbel’, dan kunt u mailen naar 
doordebijbel@twr.be 
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

00:00 - 07:00 TWR.be instrumentaal

07:00 - 10:00 Iedere dag nieuw

10:00 - 10:15 Volg Mij Hulp voor helpers

10:15 - 11:00 The beste Worship & Praise

10:15 - 00:00 The beste 
Worship & Praise

11:00 - 12:00 Door de Bijbel

12:00 - 17:00 The beste Worship & Praise

17:00 - 18:00 Door de Bijbel

18:00 - 20:00 The beste Worship & Praise

20:00 - 20:15 Volg Mij

20:00 - 00:00 Klassieke 
muziek

Rock 
Gospel

Opwekking 
muziek

Jazz and 
Country

Contemporay 
music

20:15 - 21:00 Melk en 
Honing *

* elke 4de vrijdag van de maand

Het nieuwe discipelschapsprogramma ‘Volg Mij!’ is iedere werkdag te beluisteren om 10:00 uur. 
Het neemt je mee op geloofsavontuur gedurende 15 minuten. Luisteren kan ook via de app twr.nl 
of via www.twr.nl. Volg Mij! heeft per dag een thema: 
- Op maandag gaat het over kenmerken van een leerling van Jezus. 
- Op dinsdag gaat het over meditatie en memorisatie. 
- Op woensdag is er altijd een Bijbelstudie en… 
- Op donderdag gaat het over gebed en alles er omheen. 
- Op vrijdag oefenen we in Stille tijd en delen we ontdekkingen en vragen.


