
27e jaargang • juli 2016
#2VOORLICHTINGSblad

In dit nummer:
» Toespraak ds. Hochem, zendingsdag 2016
» Brief ds. Ralevic



ds. C.L. Onderdelinden, 1e Voorzitter Tel. 0548-789785
J. Mussche, Secretaris Tel. 0522-460729
Jac. Mulder, Penningmeester Tel. 0522-464262
K. Mulder, Voorlichter Tel. 0522-461600
J. Mulder Kzn. Redacteur voorlichtingsblad
D.J. Koppelman
J. Koster
ds. K. Veldman

De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid 
aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid.

De stichting heeft ten doel het verlenen van geestelijke, 
materiële en financiële hulp aan predikanten en gemeenten 
van Reformatorische beginselen op de Balkan. Hoofddoel is de 
verbreiding van Gods Woord.

Postbus 57  Privé secr.: Rijksweg 8a
7950 AB Staphorst 7951 DH Staphorst
jac.mussche@kliksafe.nl

Stichting Balkan Zending, Kievit 42
7951 VC Staphorst
IBAN: NL11 RABO 0360 8381 11
De stichting is onder nr. S023688 ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Zwolle. Ze is ANBI geregistreerd.

www.balkanzending.nl

ds. C. v.d. Berg, ds. B.J. van Boven, ds. J. Goudriaan,
ds. D. Heemskerk, ds. J.M.D. de Heer, ds. A. van Heteren,
ds. W. Pieters, ds. W. Roos, ds. A. Schultink, ds. M.C. Tanis,
ds. J. de Bruin, ds. H. Zweistra, ds. B. Reinders

Stefan Ralevic sprekend in de Pieter Zandt school te Staphorst.

De voorlichting van de Stichting Balkan Zending geschiedt 2x per jaar middels dit periodiek en 1x per jaar middels 
een nieuwsbrief. Met de acceptgirokaart bijgevoegd bij het periodiek van juli kunt u uw jaarlijkse donatie voldoen.

BESTUUR:

GRONDSLAG

DOEL:

SECRETARIAAT:

PENNINGMEESTER:

WEBSITE:

COMITÉ VAN AANBEVELING:

OP DE OMSLAG: 

2



De wonderlijke genezing  
van een kreupele
“En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik 
niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: 
In den Naam van Jezus Christus den  
Nazaréner, sta op en wandel.”

Handelingen 3: 6

Hulpeloos en hopeloos
Lukas, de schrijver van de Handelingen 
der Apostelen, neemt ons mee naar Jeru-
zalem. Hij beschrijft een wonderlijke ont-
moeting tussen Petrus, Johannes en een 
kreupele man. Aan de Schone Poort zat da-
gelijks deze kreupele. Een man die reeds 
van zijn geboorte af verlamd was. Werken 
was daardoor onmogelijk. Er bleef niets 
anders over om in zijn levensonderhoud 
te voorzien dan door te bedelen. Alhoewel 
het door de wet verboden was, kon hij niet 
anders. Vrienden of familieleden brach-
ten hem steeds weer naar zijn vaste plaats 
aan de Schone Poort. Daarmee zat hij op 
een plek waarvan de Bijbel zegt “aan de 
deur des tempels”. Iedereen die via die 
weg naar de tempel ging kende hem. Ze 
hoorden hem soms al van verre roepen om 
een aalmoes, een gift. Een arme, ellendige 
bedelaar. Een ongelukkig mens. Gehandi-
capt; daardoor stond hij overal buiten, was 
hij altijd van de hulp van een ander afhan-
kelijk en kon hij niet vrijelijk gaan en staan 
waar hij wilde. Gebonden, gekluisterd aan 
en door zijn kwaal. 
Laten we ons eens een ogenblik voorstel-
len van wat dat inhoud. Afhankelijk zijn, 
terwijl je vrij wil zijn. Gebonden zijn, ter-
wijl je wil kunnen doen wat je zelf wil. Ziet 
u de overeenkomst met de kwaal van deze 

man en de zonde? Moeten we niet eerlijk 
belijden dat wij door onze zonden net zo 
gebonden zijn, net zo ellendig en net zo 
ongelukkig zijn? Daar zit de kreupele; hul-
peloos en hopeloos. Wat is zijn levensver-
wachting, wat voor uitzicht heeft hij? Zal 
de toestand waarin hij verkeert ooit anders 
worden? O, arme zondaar zie uw beeld in 
deze kreupele! Uw toestand is een staat 
des doods, van God gescheiden. Hulpe-
loos bent u en reddeloos verloren ligt u 
omdat u tegen een heilig en rechtvaardig 
God gezondigd hebt. Het is een hopeloze 
toestand? Zal of kan het ooit anders wor-
den? Nee, tenzij…. Wat tenzij? 
Tenzij er een wonder in uw of jouw leven 
gebeurt! Een wonder van genade, een 
Gods wonder. Een wonder waar je geen 
recht op hebt, wat je niet waard bent en 
wat je niet verdiend hebt. Tenzij God in 
Christus Zich over u in uw nood, armoede 
en ellende ontfermt, u komt te gedenken 
en in Zijn nederbuigende goedheid en te-
dere zondaarsliefde schenkt wat u nodig 
hebt om uit die ellendige toestand van 
vloek en doem verlost te worden. De we-
reld en de eigenwillige godsdienst verstaan 
dit niet. Gods arme volk, door het ontdek-
kend werk van de Heilige Geest, verstaat 
dit maar al te goed. Die hemelhoge schuld 
is haar nood geworden. De kwaal der zon-
de drijft hen uit en doet hen smeken om 
genade, vergeving en verzoening.
De armoe van de kreupele heeft hem 
doen bedelen. O, mocht het besef van 
onze geestelijke armoe ons meer en meer 
uitdrijven als een bedelarme en rechtelo-
ze zondaar naar Gods genadetroon.

Hoopvol en geholpen
Ook Petrus en Johannes worden door hem 
aangesproken. Weer klinkt het uit zijn 

» Meditatief
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zondaar kan alleen maar 
ten goede veranderen 
door die ene naam on-
der de hemel gegeven 
tot zaligheid: de naam 
en de persoon van de 
Heere Jezus, door Zijn 
bloed, door Zijn genade, 
door al Zijn verdiensten 
en weldaden geschon-
ken op grond van recht.

Petrus grijpt hem bij de rechterhand, 
richt hem op. Daar staat hij, daar gaat hij, 
wandelende, springende en lovende God! 
Nee, niet naar huis om het wonder aan 
vrienden of familie te vertellen. Maar naar 
de tempel om met de weldaden in God , 
de Weldoener te eindigen. Deze bedelaar 
ontving meer dan een aalmoes. Hij ont-
ving genezing, vergeving en verzoening. 
Onderwezen in de weg van Ellende, Ver-
lossing en Dankbaarheid. Diezelfde God, 
Die toen in de naam van Jezus Christus, 
grote tekenen en wonderen deed, aan ziel 
en lichaam beide, Diezelfde God leeft 
nog. En Hij werkt wereldwijd, zowel in 
Nederland als ook op de Balkan!
Ook nu nog worden arme, hulpeloze en 
hopeloze zondaren geholpen en gered. 
Gelukzalig de mens die God zo heeft mo-
gen leren kennen aan deze kant van dood 
en eeuwigheid. Arm, nameloos arm bent 
u als u nog een vreemdeling bent van Zijn 
genade en ontferming. O, arme bedelaar, 
blijf liggen waar u ligt, maar blijf bedelen, 
roepen, schreeuwen en klagen: “O God, 
wees mij, de zondaar genadig!”

Ds. C.L. Onderdelinden
Rijssen

mond: “Aalmoes alstu-
blieft….”
Als de apostelen bij 
hem stilstaan zegt Pe-
trus: “Zie op ons…” Dat 
klinkt hoopvol! Onge-
twijfeld krijgt hij nu wat, 
een gift, een aalmoes. 
Vol hoop en verwach-
ting kijkt hij de aposte-
len aan. “Verwachtende 
dat hij iets van hen zou ontvangen.” (vs. 5) 
Maar in de weg van het wonder, door de 
genade Gods in Christus, ontvangt hij 
meer dan “iets”. Hij ontvangt oneindig 
veel meer dan een aalmoes. Hij ontvangt 
genade, ja de genade des geloofs. 
Petrus zegt onomwonden: “Zilver en goud 
heb ik niet….” Voor een arme bedelaar 
is dit een teleurstellend antwoord. Maar 
luister, Petrus gaat verder: “maar hetgeen 
ik heb, dat geef ik u….” Wat een les om 
niet te krijgen wat je wil, maar dat je krijgt 
wat God het beste en meest nodige voor 
je vindt. Met zilver en goud kan je in het 
leven blijven, maar je kan er niet mee ster-
ven. Je kan er brood voor kopen, maar je 
raakt er nooit je hemelhoge schuld door 
kwijt. Die schuld der zonde is niet af te 
kopen met geld, maar alleen uit te wissen 
door bloed. Door het bloed des Lams, 
door een geschonken en toegerekende 
gerechtigheid, de gerechtigheid van Gods 
Zoon, Jezus Christus.
Wat heeft de apostel Petrus deze arme, 
kreupele bedelaar dan aan te bieden? Hij 
heeft zelf niets, maar in Christus alles, 
voor tijd en eeuwigheid.
Daarom spreekt deze dienstknecht des Al-
lerhoogsten: “In de naam van Jezus Chris-
tus den Nazarener, sta op en wandel…” 
Alles in het leven van een arme, verloren 

Met zilver en goud  

kan je in het leven 

blijven, maar je kan er 

niet mee sterven
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De jaarlijkse zendingsdag ligt al weer een 
poosje achter ons. In dit blad vindt u een 
toespraak van ds. Hochem afgedrukt. Er 
mocht een redelijke opkomst zijn. Het 
Woord is weer uitgegaan. Zoals u weet 
waren Robert en Stefan Ralevic op de 
zendingsdag aanwezig. Ze hebben beide 
gesproken zodat de bezoekers ook op die 
manier met hun kennis konden maken. 
Ze hebben verteld uit hun leven en Stefan 
heeft ook een meditatief gedeelte verzorgd. 
Zoals u weet studeert hij voor predikant.

’s Avonds hebben beiden nog weer gespro-
ken op een jeugdavond in Staphorst waar 
een groot aantal jongeren verzameld was. 
De zondag hebben ze doorgebracht in 
Staphorst, waarbij de kerkdiensten bezocht 
zijn. De prediking was niet te verstaan voor 
hen natuurlijk, maar toch hebben ze een in-

» Van de bestuurstafel

druk gekregen van de diensten. De volgen-
de dag is er o.a. nog een bezoek gebracht 
aan de Pieter Zandt school te Staphorst en 
aan een basisschool. Bijgaande foto’s geven 
u een indruk van een en ander.

Wat betreft de Theologische School moe-
ten we helaas melden dat de instroom van 

Stefan Relavic en vertaler ds. Onderdelinden op de zendingsdag.

Op bezoek bij de Pieter Zandt school te Staphorst.
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Wat betreft het bestuur melden we u nog 
dat ds. Reinders afscheid genomen heeft 
van het bestuur. De afstand tussen zijn 
nieuwe standplaats Nieuw Beijerland en 
de vergaderlocatie in Staphorst of Rijssen 
is wel wat groot. We onderstrepen de dank-
woorden die uitgesproken zijn op de be-
stuursvergadering van januari j.l. en gaarne 
wensen we hem alle goeds toe in de ge-
meente van Korendijk. De Heere gedenke 
hem en zijn vrouw in Zijn gunst en zegene 
zijn bediening.

nieuwe studenten stagneert. De Balkan is 
groot en er zijn er zeker wel die belang-
stelling hebben voor de opleiding tot pre-
dikant of evangelist. Maar omdat de Bal-
kan groot is zijn ook de afstanden groot en 
de reiskosten zijn vaak niet op te brengen 
voor hen die van ver komen. Als bestuur 
beraden we ons erop of we hierin iets kun-
nen betekenen…. 

Het literatuurwerk van ds. Ralevic vanuit 
Arandelovac mag gestaag zijn voortgang 
hebben. In bijgaande brief vertelt hij er 
zelf over. 

VOORLICHTING
Wilt u als gemeente / vereniging / zendingscommisie of anderszins voorlichting over 
het werk van de Balkanzending? Neem dan contact op met de voorlichter, hij kan u 
alles vertellen over een eventuele presentatie.

Op de Prins Mauritsschool te Staphorst
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Beste vrienden in de Heere; genade en vrede zij met u allen!
Het is zo gezegend van elkaar te horen van tijd tot tijd.

Ik vind het jammer dat ik vanwege mijn benen niet goed genoeg was om op de zendings-dag te komen. Maar toch ik preek ik nog twee keer per week. Ik hoop dat mijn kleinzoon Stefan me zal helpen bij enkele volgende diensten. Zoals gebruikelijk zijn we druk bezig met ons literatuur werk. Mijn zoon Robert verzorgt dagelijks de verpakking van veel literatuur en bijbels. Ik geloof nog steeds dat het verspreiden van het Woord van God de belangrijkste bediening is die ik heb.

We zullen een voorbeeld geven. Er waren destijds enkele vluchtelingen uit Kroatië in Kosovo die gewoonlijk naar onze kerk kwamen in Pec. Dit waren een moeder, dochter en kleindochter. Ik heb de kleindochter gedoopt in en kort daarna verlieten ze Pec. De moeder ging terug naar Kroatië, de dochter en kleindochter emigreerden naar Australië.
Dus verloor ik het contact met hen. Enkele jaren geleden werd de moeder door de Heere weggenomen. Ze gebruikte veel van onze literatuur. Ze was een goed christin. Maar haar dochter en kleindochter waren dus naar Australië gegaan.
Een paar maanden geleden belde de dochter me vanuit Adelaide.Ik was zo blij om haar te horen en ze vertelde me dat ze sinds een paar jaar heel veel las in mijn literatuur en dat de Heere het had gebruikt voor het heil van haar ziel. Ik prees de Heere ervoor en beval haar een aantal christenen aan in Adelaide die ik ook literatuur zond. De week erop belde ze me en vertelde me dat ze hen ge-vonden had en dat ze haar hadden meegenomen naar de kerk. Twee weken daarna werd ze gedoopt en werd ze lid van de Joegoslavische kerk in Adelaide. Ze vertelde me over haar dochter dat ze is getrouwd met een Griek en ze wonen in Athene.

Dergelijke voorbeelden maak ik vaker mee en ik heb er al meerdere geschreven aan u. Voor mij is er geen grotere vreugde dan te horen hoe God zielen redt en hoe het Woord van God nooit tevergeefs komt.

Ik kan meer van zulke gevallen noemen, en het is voor mij altijd weer een wonder van genade. Het toont aan dat onze Heere leeft en zielen blijft redden. Dus is ons werk niet voor niets. Het werk van de Heilige Geest blijven doorgaan om toe te passen wat onze Heere deed aan het kruis. Wij vertrouwen op Zijn genade dat Hij ons nog meer wil gebruiken. Bid voor ons!
Bid voor mijn gezondheid. We bidden voor u en zijn dankbaar voor uw belangstelling voor Gods werk op de Balkan.

U groetend in de Naam van Jezus Christus onzen Heere,

Simo Ralevic



» Reisverslag

Het is inmiddels al even geleden maar we 
willen toch nog het reisverslag publiceren 
van een bezoek wat eind 2015 gebracht is 
aan ds. Ralevic.

Op maandagmorgen 28 december 2015 
werd de reis aangevangen. Om half 7 
gingen we met de trein van Meppel naar 
Schiphol. Daar vertrokken we met het 
vliegtuig naar Belgrado, met een overstap 
in Wenen, Oostenrijk. Om half 3 kwamen 
we in Servië aan. Robert Ralevic heette ons 
hartelijk welkom. Na een autorit van onge-
veer anderhalf uur wachtte ds. Ralevic ons 
op in zijn huis. 

Het was een rustige maar hartelijke ont-
vangst. Simo wordt oud. Het lopen wil niet 
meer, zijn benen kunnen hem niet meer 
dragen. Hij is ook heel moe. Dat komt 
waarschijnlijk door de vele spanningen die 
hij de laatste tijd heeft meegemaakt; van-
af de ziekte en vooral het sterven van de 
kleine Luka heeft veel impact op de hele 
familie, Simo mist zijn vrouw ook heel erg. 
Altijd was ze zorgzaam bezig op de achter-
grond. Het leven als weduwnaar valt hem 
niet mee. Gelukkig heeft hij veel afleiding 
aan zijn hondje, een witte poedel met de 
naam Poefka. De kinderen doen veel voor 
hun vader. Dochter Rachel doet veel werk 
in huis, verder de boodschappen, de was, 
enz.; ze woont ook vlakbij. Robert helpt zijn 
vader veel met de werkzaamheden en ook 
kleinzoon Stefan is meestal bij zijn groot-
vader. Nochtans, ondanks alle moeiten en 
omstandigheden spreekt hij altijd goed en 
groot van de Heere.

De BTF mag zijn voortgang hebben.  
Er zijn op dit moment 8-10 studenten.
Toen de school begon had ds. Ralevic veel 

Ds. Ralevic preekt donderdagsavonds en zondags in de kerk.  
Robert heeft een hoge stoel aangeschaft en nu preekt hij 
zittend, omdat zolang staan niet meer gaat.
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energie, maar nu geeft hij lessen via skype. 
Ook geeft hij huiswerk aan de studenten. 
De lessen worden op donderdag en vrijdag 
gehouden. Hij is begonnen met het boek 
Genesis, maar hij heeft ook lessen gege-
ven over de Filippenzen. Hij wil ook de 
Drie-eenheid van God nog behandelen. 
Hij schrijft alles met de pen. Ondertussen 
kan hij dan de dingen overdenken en medi-
teren. Met een computer lukt hem dit niet. 
In zijn eigen gemeente heeft hij over Da-
vid gepreekt, toen over Salomo en nu over 
Rehabeam, waar veel lessen voor deze tijd 
in liggen.
 
Voor het avondeten heeft Rachel heeft 
een heerlijke maaltijd klaargemaakt; na 
het eten worden de zakelijke dingen afge-
werkt. Een vanuit Nederland meegenomen 
nieuwe bril hebben we Simo overhandigd. 
Hij vond de nieuwe bril: “Wonderful”. Ein-
delijk een multifocale bril met een cilinder.

’s Avonds hebben we nog een poosje ont-
spannen bij elkaar gezeten. Gebeurtenis-
sen gememoreerd. Gods leiding in het le-
ven en hoe alles moet uitlopen op de eer 
van Zijn Naam. Maar ook de moeiten en 
zorgen in het leven: Zoon Timothy alleen, 
Robert woont met 2 dochtertjes, Rachel 
heeft geen kinderen.

We zijn allemaal op tijd naar bed gegaan en 
hebben een goede nacht gehad, in Simo’s 
huis boven de kerk. De volgende morgen 
hebben we samen met Robert het graf van 
Maritza bezocht. Ook ds. Ralevic’s moeder 
is daar begraven in Arandelovac.

Rond het middaguur hebben we afscheid 
genomen van Simo en heeft Robert ons 
naar het vliegveld gebracht. Via Wenen zijn 
we naar Amsterdam gevlogen, waar we vol 
indrukken veilig mocht aankomen, dankzij 
Zijn wacht waarop men hopen mag…
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» Van de penningmeester

Ook de kindermiddag in december j.l. in de Pieter Zandtschool in 
Staphorst bracht weer het nodige op.
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Geachte lezers, beste zendingsvrienden,

Uit de verantwoording van de ontvangen 
giften blijkt dat we het mooie bedrag van 
€ 42.222,45 hebben ontvangen. We willen 
een ieder die hier aan bijgedragen heeft, 
bedanken voor de financiële ondersteuning 
voor het werk op de Balkan.
De financiële ondersteuning van de Theolo-
gische school betalen we vanuit ons reserves. 
Het tekort over 2015 was € 30.289,-. De ko-
mende jaren levert dit nog geen financiële 
problemen op. Op termijn zullen inkomsten 
en uitgaven weer in een goede verhouding 
gebracht moeten worden.
We hopen onder biddend opzien dat de in-
vesteringen die we nu in de Theologische 
school als bestuur mogen doen, over enkele 
jaren predikanten, evangelisten of pastorale 
medewerkers mag voortbrengen. Wij kun-
nen hen toerusten met kennis maar wat zou 
het een wonder van genade wezen als ze toe-
gerust mogen worden door Heere zelf. Mag 
in de lijn van het onderstaande gedeelte het 
werk op de Balkan zijn voortgang vinden.
Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den 
Geest der wijsheid; want Mozes had zijn han-
den op hem gelegd.

Chr. Geref. Kerk € 150,00 
Chr. Geref. Kerk Damwoude   € 50,00
Evangelisatie Loosduinen  € 100,00
Ger. Gemeente Emmeloord  € 100,00
Ger. Gemeente Zwolle  € 50,00
H.H.G. Achterberg  € 25,00
H.H.G. Breukelen  € 255,00
H.H.G. Doornspijk  € 500,00
H.H.G. Elspeet  € 894,50
H.H.G. Garderen € 200,00
H.H.G. Genemuiden € 1.000,00
H.H.G. Haarlem € 160,20
H.H.G. IJsselmuiden/Grafhorst € 25,00
H.H.G. Leerbroek  € 150,00
H.H.G. Maartensdijk  € 250,00
H.H.G. Nederhemert  € 1.018,30
H.H.G. Oud Beijerland  € 100,00
H.H.G. Rehoboth Nieuwleusen  € 500,00
H.H.G. Schoonrewoerd  € 200,00
H.H.G. St. Maartensdijk € 325,00
H.H.G. Staphorst  € 3.704,20
H.H.G. Veen  € 70,50
H.H.G. Wijk bij Heusden € 200,00
H.H.G. Zuilichem-Brakel € 100,00
Herv. Evangelisatie Hardegarijp  € 25,00
O.G.G. 's Gravenhage  € 25,00
O.G.G. Schaapsweg Ede € 450,00
O.G.G. Bevervoorde/Rijssen € 250,00
O.G.G. Ederveen  € 100,00
Vrije O.G.G Oldebroek € 1.438,70
Vrije O.G.G. Vrouwenvereniging

Dorkas
€ 1.000,00

Overige kerken  € 110,00 
Giften scholen met de Bijbel

Staphorst
 € 1.800,00 

Kindermiddag Staphorst  € 1.019,03 
Zendingsdag Kampen  € 6.668,50 
Giften particulieren  € 19.208,52 

Totaal  € 42.222,45

OVERZICHT GIFTEN 
VAN 1 OKTOBER 2015 T/M 
31 MAART 2016



» Van de penningmeester » Van de zendingsdag

Toespraak ds. Hochem, 
zendingsdag 2016

Lezen: Mat 26 : 6-13

Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize 
van Simon den melaatse,
Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een 
albasten fles met zeer kostelijke zalf, en 
goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan 
tafel zat.
En Zijn discipelen dat ziende, namen het 
zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies?
Want deze zalf had duur kunnen ver-
kocht en de penningen den armen gege-
ven worden.
Maar Jezus zulks verstaande, zeide tot 
hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite 
aan? Want zij heeft een goed werk aan Mij 
gewrocht.
Want de armen hebt gij altijd met u, maar 
Mij hebt gij niet altijd.
Want als zij deze zalf op Mijn lichaam ge-
goten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een 
voorbereiding van Mijn begrafenis.
Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie 
gepredikt zal worden in de gehele wereld, 
daar zal ook tot haar gedachtenis gespro-
ken worden van hetgeen zij gedaan heeft.

Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden 
in de gehele wereld, beseft u wel dat de 
Heere over twee dagen gekruisigd zal wor-
den? We lezen in vers 3 dat het Sanhedrin 
beraadslaagde en Hem doden zouden. Zo 
zou het ook gaan, Hij zou Zich gevangen 
laten nemen en binden. Weg laten leiden 
en Jezus Zijn kruis dragende ging uit. Wat 
heeft de hel gejoeld, de wereld gespot, wat 
was Gods gemeente verbijsterd. En toch 

zegt de Heere twee dagen voor Zijn kruis-
dood: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal 
worden in de gehele wereld.

De Heere weet dat Hij zal lijden en ster-
ven. Zijn ziel zal uitstorten in de dood. 
Waarover de Moorman gelezen had en die 
begreep dat niet. Dat Evangelie waarvoor 
de apostel Paulus zich niet geschaamd 
heeft. De dood van de Zaligmaker, maar 
Hij wist ook dat Hij zou opstaan, ten he-
mel zou varen. En Hij hoorde reeds het 
ruisen van de Geest, die zou komen wo-
nen in de Kerk. Die om de vreugde die 
Hem voorgesteld was het kruis heeft ver-
dragen, en de schande veracht en gezeten 
is ter rechterhand der heerlijkheid van 
God. Alwaar dit Evangelie gepredikt zal 
worden.

Zekerlijk; Ga dan heen, Predik het Evan-
gelie aan alle creaturen, en daar zal door 
de Geest het geloof worden gewerkt. Maar 
nu, waarom zegt de Heere nu: Alwaar dit 
Evangelie gepredikt zal worden? Is dat 
een speciaal soort Evangelie? We heb-
ben u een gedeelte gelezen uit Matheus 
26, wat Maria gedaan heeft. En wat Maria 
gedaan heeft gaat de Heere verklaren. Hij 
zegt; want als zij deze zalf op Mijn lichaam 
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gegoten heeft, zo heeft zij dit gedaan tot 
een voorbereiding van Mijn begrafenis.
Dit Evangelie, dit deel van het Evangelie, 
altijd natuurlijk in volkomen harmonie 
met het gehele Evangelie van Jezus Chris-
tus. Maar dit Evangelie. Dat betrekking 
heeft op Mijn begrafenis. Wonderlijke 
woorden vindt u niet? Dat Evangelie dat 
spreekt over Goede Vrijdag. Dit Evange-
lie spreekt van het recht Gods verheerlijkt, 
door de bloedstorting van Vaders beminde 
Zoon. En daar had Maria het oog op. 
De Heere is met Zijn discipelen in het 
huis van Simon de melaatse. Het staat 
er zo terloops. In het huis van Simon de 
melaatse, daar in Bethanië, het vlek van 
Maria en Lazarus, blijkbaar ook het vlek 
van Simon de melaatse. Waarom heet die 
man zo, waarom wordt hij zo genoemd. 
Deze Simon die de Heere genodigd heeft 
in Zijn huis. En de Heere is gekomen met 
Zijn discipelen en andere discipelen o.a. 
Martha, Maria en Lazarus in het huis van 
Simon de melaatse. 

Deze Simon is melaats geweest. Daar kunt 
u over nadenken. Hij is bij de priester ge-
weest. Naar de wet Gods is hij melaats 
verklaard. Naar de wet Gods is hij uit de 
gemeenschap van zijn huisgezin verban-
nen. Hij mocht ook niet in de tempel 
komen. Die man heeft over de aarde ge-
gaan en heeft geroepen; Onrein, onrein. 
Indrukwekkend, vindt u niet? Die man 
had al lang begraven moeten wezen, geen 
plaats op de aarde, die moest allang leeg 
zijn geweest. En hoe dat gegaan is weten 
we niet precies, maar we mogen denken 
aan Markus 1. Die vergelijking mogen we 
wel trekken. Daar een melaatse kwam en 
drong door de schare en aan de voeten 
van de Heere heeft hij gesmeekt; Indien 

Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. Ongetwij-
feld is Simon de melaatse door de Heere 
genezen en als een wonderteken van Zijn 
almacht, soevereine almacht, barmhartige 
almacht, gaat deze genezen Simon over de 
aarde tot een prediking dat Jezus Christus 
kan wat niemand kan, tot een getuigenis 
dat bij deze Zaligmaker geen onreinheid 
te groot is, tot een prediking van het Evan-
gelie dat ook Zijn bloed reinigt van de al-
lerzwartste ongerechtigheid.

Wel nu, deze Simon heeft de Heere ge-
nodigd, Simon de melaatse, hij wordt nog 
steeds zo genoemd. Ja zeggen we, die man 
is toch genezen, dat melaatse kunt u toch 
wel achterwege laten, dat is toch voorbij. 
In de eerste plaats wordt hij aldoor eraan 
herinnert waar God hem vandaan gehaald 
heeft. Weet u dat ook? Uit zo’n grote nood 
en dood opgehaald tot roem van Vaders 
welbehagen tot kroning van Zijn Borg en 
Zaligmaker, altijd herinnerd aan zijn af-
komst, wie had dat ook? Dat zei Paulus; 
ik ben de grootste der zondaren, daarom 
omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 
De Heere zal Zijn Kerk Zijn genade ge-
ven, na al de weldaden die Hij verleend 
heeft, om ze gedurig terug te brengen bij 
dat wonder van soevereine genade. Door 
God opgezocht, door God opgeraapt en 
in zichzelf een melaatse blijven, zoals ge-
schreven staat, en dat is een hele zaak, 
vrienden: Want ik weet dat er in mij, dat 
is in mijn vlees geen goed woont, en alzo 
zegt hij werkt de dood in ons. Dat houdt 
de mens klein dan blijf je bruikbaar voor 
God, vervuld met ootmoed vanwege het 
werk Gods aan hem. Waarom was het op 
mij gemunt en waarom was eeuwige ont-
ferming over mij? En deze man nu heeft 
de Heere genodigd en de Heere wilde 
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onder zijn huisdak inkomen, maar als de 
Heere onder ons huisdak zou inkomen 
wat zal er veranderen? ‘t Is zomaar even 
een vraag tussen door.…. Ik heb hier on-
langs ook over gesproken in Genemuiden 
en aan m’n catechisanten gevraagd: als Hij 
je slaapkamer zal inkomen, wat zal er dan 
veranderen, wat zou er moeten verande-
ren aan kleding, aan spraak, aan hobby’s, 
aan vermaak en breidt het maar uit. Jezus 
de hoogste plaats….. Komt in mijn huis en 
blijf er en Hij wilde inkomen! 
Twee partijen: de heilige heerlijke vol-
maakte Heere en deze Simon de melaat-
se. Hij alles en Simon de melaatse niets 
Eenmaal heeft Elisabeth gezegd: Vanwaar 
komt mij dit dat de moeder des Heeren 
tot mij komt en veel meer heeft Simon de 
melaatse uitgeroepen: van waar komt mij 
dit dat Jezus Zelf tot mij komt? Het was 
zo’n verwaardiging voor die man, dat won-

der weet u wel, van ’s Vaders welbehagen: 
En al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij 
komen. Dan worden er twee partijen ver-
enigd, zo ongelijkvormig! Hij zo schoon en 
ik zo vuil, Hij zo heilig en ik zo melaats, 
Hij volmaakt in liefde en ik een albederver 
van dag tot dag. O, vanwaar komt mij dit 
dat de Heere tot mij komt … 

Hij was niet de enige daar, je moet je voor-
stellen; een tafel vol gerechten, de ligban-
ken, vierkant, de lengte en breedte net iets 
meer dan een gemiddelde mannen lengte 
en op zo’n ligbank konden er drie naast 
elkaar aanliggen. Hier de mannen daar 
de vrouwen, hier de Heere daar de me-
laatse, Petrus, Thomas, Judas, Nathaniël, 
u kunt er wel een klein beetje een beeld 
bij vormen. En daar apart de vrouwen 
o.a. Maria, en daar loopt Martha heen en 
weer, ze is bezig met veel dienen. Ze was 
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vaak meer bedrijvig dan 
gelovig, en u weet dat er 
staat in Lukas 10; Gij be-
kommert en verontrust 
u over vele dingen……. 
Maar hier mocht ze meer 
geloven dan bedrijvig zijn. 
Hier is het waar dat één 
ding nodig is. U kunt dat 
allemaal vergelijken met 
Johannes 12. 
En dan staat opeens Ma-
ria op. Er staat; een vrouw 
kwam tot Hem. Het was 
niet de eerste keer hoor 
dat ze kwam, nu komt ze 
met een vrij grote albastenfles. Er zit een 
kostelijke zalf in. Uiterst kostbaar, de gie-
rige Judas wist in een fractie van een se-
conde meteen te bepalen dat het wel meer 
dan 300 penningen waard was. Maar het 
was niet de eerste keer dat ze tot de Heere 
kwam. Deze vrouw is van dood levend ge-
maakt. Wat brengt dat met zich mee denkt 
u? Dat brengt met zich mee dat we zon-
daar worden voor God, zou Maria dat ook 
beleefd hebben? Weet u wat deze vrouw 
voor God heeft ingeleefd. Dat ze de dood, 
de eeuwige dood verdiend had. In het licht 
van Gods wet, in het licht van Gods recht 
een omkomen aan haar zijde. Ik weet niet 
of u daar ook over loopt te tobben. Kijk 
over zonde praten gaat natuurlijk wel en 
Gods recht noemen is ook niet zo moei-
lijk. Maar als het beleving wordt dan krijg 
je stille mensen, dan krijg je mensen die 
in een verborgen hoekje kruipen en die 
zeggen: o God kan ik ook nog bekeerd 
worden, zou U nog aan mij willen den-
ken in gena. Zitten hier nog jonge mensen 
die zeggen: ja, dat zei zo even onze jonge 
vriend, door Jezus Christus gered. Ben je 

er jaloers op? Met minder 
kan het niet, en meer is 
niet nodig.… Deze Maria 
kon het ook zeggen. Ze 
kwam hier niet voor het 
eerst naar de Heere toe. 
Dat lezen we in Math, 11 
vers 28: ‘Komt herwaarts 
tot Mij allen die vermoeid 
en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven’. De ogen ge-
opend voor deze Zaligma-
ker en tot Hem uitgegaan, 
vermoeid en belast, gees-
telijk melaats, wat Simon 
aan de buitenkant had 

beleefd ongetwijfeld aan de binnen kant 
had beleefd, daar weet Maria ook van. En 
kijk nou weten we van deze vrouw niet 
zo heel veel van wat ze gezegd heeft, niet 
een heel gesprek van Maria in de Bijbel 
maar wel wat ze gedaan heeft, we vinden 
haar aan de voeten van de Heere Jezus 
en dan mag ze delen in Zijn onderwijs 
en Hij was voor haar de meerdere Salo-
mo die raadsels oploste, knopen ontbond 
en haar bekend maakte Zijn heerlijkheid. 
O, wat heeft ze Zijn woorden opgegeten, 
wat was het in haar ziel: Hoe zoet zijn mij 
Uw redenen geweest, geen honig kan het 
gehemelte beter smaken. Geen wonder 
dat ze de maaltijd uitwendig toen verge-
ten was. De Heere was haar Gastheer, Hij 
wilde haar ontvangen en Hij wilde Zijn 
uitnemende liefde haar vermelden. De 
Heere heeft Maria ook onderwijs gege-
ven over Zijn begrafenis. Daar heeft de 
Heere vaker over gesproken daar zullen 
we maar niet over uitbreiden, en ook dat 
onderwijs was tot Maria gekomen. Zal ik 
het maar zo zeggen? De Heere heeft voor 
haar Jesaja 53 wel eens open gedaan. De 
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Heere heeft haar daar in onderwezen, 
over Zijn lijden, Zijn sterven, gekruisigd 
worden, bespot worden. Hij heeft Maria 
onderwezen over Goede Vrijdag over dat 
Evangelie en zij heeft Hem mogen ken-
nen door het dierbare geloof als de gezalf-
de Knecht des Vaders, die van eeuwigheid 
het uitverkoren geslacht van Zijn Vader 
heeft ontvangen. Vader, zij waren Uwe, 
Gij hebt Mij dezelve gegeven en dat uit-
verkoren geslacht als Zijn bruidsgemeen-
te heeft Vaders Knecht en Simons Borg 
geëigend, geheel en al voor Zijn rekening 
genomen, o dat zoete onuitsprekelijke ge-
nadeverbond waarin Hij zich gesteld heeft 
met het woord der belofte als Sions borg 
dat Hij alle dingen volbrengen zou. Zijn 
kerk de dood verdiend, Hij zou voor Zijn 
gemeente de dood ingaan. Maria de eeu-
wige vloek verdiend en Hij zou tot een 
vloek worden gesteld opdat zij gezegend 
zou worden in eeuwigheid. Maria moest 
eeuwig van God verlaten zijn op grondslag 
van recht, maar Hij zou die weg gaan tot 
herstelde gemeenschap opdat Maria nim-
mermeer van haar God verlaten zou we-
zen. De bloedgerechtigheid van het Lam 
en door Zijn striemen zou Maria genezing 
ontvangen. Nou dat onderwijs; Zijn dood, 
Zijn begrafenis. U weet wel als de Heilige 
Verbondsdis staat aangericht. Doe dat tot 
Mijn gedachtenis en doe dat, verkondi-
gende de dood des Heeren. Dat onderwijs 
heeft Maria ontvangen en door de dauw 
van Gods Geest heeft zij die Borg leren 
kennen, niet alleen als gekomen in Beth-
lehem, in Zijn diepe vernedering, maar ze 
mocht Hem ook in beginsel kennen in de 
tweede trap, in de derde trap, in de vierde 
trap van Zijn vernedering. Ziet u hoe de 
Heere Zijn volk daarin trapsgewijs onder-
wijst. Alles niet in één keer maar ze werd 

ingeleid in Zijn borgwerk en zij mocht zeg-
gen; de profeet zegt dit niet van zichzelf 
maar de profeet zegt dit van een Ander. Zo 
mocht ze Hem kennen door het dierbare 
geloof in de weg van Zijn diepe verne-
dering en daarin werd Hij voor Maria de 
Heere der heerlijkheid en was het in haar 
hart; Alles wat aan Hem is gans begeer-
lijk. Weet u wat dat met zich mee brengt? 
Die openbaring van Zijn liefde verwekte 
in haar hart de vlammen des Heeren van 
wederliefde. En nu had zij een albasten-
fles gekocht, een bijzondere vorm zouden 
we zeggen vanwege de bijzondere inhoud, 
dat gaat samen hé, een smalle hals, het 
was een grote fles en gewoonlijk kon je 
daaruit druppelen. Als iemand gasten ont-
ving werd dat op het hoofd gedruppeld, 
maar als iemand overleden was en hij was 
in die linnen doeken gewikkeld dan werd 
daar die zalf over uitgegoten, vooraf op het 
hoofd tot de voeten toe, opdat de doods-
geur verdreven zou worden. Nou zo’n fles 
had ze gekocht en er staat die had ze be-
waard. Wederliefde en het was een beeld 
van haar hart. Bewaard, waarom bewaard? 
Omdat deze vrouw de tijd af moest wach-
ten, wanneer zij door de genade Gods ge-
legenheid kreeg om die nardus over haar 
Heere uit te gieten. De tijd afgewacht en 
zie daar ligt ze aan die tafel en de Heilige 
Geest maakt haar gaande: Sta op, het was 
nu het ogenblik. Nee, het was niet een in-
val, het was niet een opwelling, maar ze 
werd daarin geleid door die goede Geest 
Die haar bracht in dit wonderlijke vlakke 
veld en ze gaat met die albastenfles tot de 
Heere en ze breekt die hals eraf (er was 
een groefje in de hals gemaakt, die kon je 
afbreken), en ze giet deze zalf over haar 
Heere uit, tot een getuigenis; Gij zijt de 
rotssteen van mijn heil, Uw dood zal de 
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mijn dood doden. De vloek is krachtens 
de wet mijn vloek, maar het zal worden 
weggedragen in eeuwigheid en ik zal U al 
mijn liefde waardig schatten, als brak ze 
haar hart open, en goot ze al haar gees-
telijke liefde in wonderlijke zielenvreugd 
over Hem uit. Wonderlijk hé, Christus is 
gezalfd door Zijn Vader van eeuwigheid 
en bij Zijn doop heeft de stem des Vaders 
geklonken. Deze is Mijn geliefde Zoon, 
hoort Hem. Maar Hij zal ook de gezalfde 
zijn door Zijn bruidsgemeente en die bij 
God uitverkoren en dierbaar is daarvan zal 
gelden: U dan die gelooft is Hem dierbaar 
en hierzo een albastenfles. Och het was ei-
genlijk altijd te weinig, nooit zal ze Hem 
genoeg lief kunnen hebben, nooit zou ze 
Hem kunnen wedergeven. Maar het was 
een uitdrukking van haar hart en alzo 
mocht ze Hem kronen en aanbidden. 

Ze waren allemaal onder de indruk na-
tuurlijk, ja dat dacht u. Petrus, Thomas 
en Nathaniël, we weten dat Judas z’n pijl 

afschoot, hij had veel verstand van geld 
en dat is niemand kwalijk te nemen, dat 
is op zich een goede zaak, daar gaat het 
niet over, maar mensen, als je alleen maar 
een beurs hebt en je hebt geen albasten-
flesje, dat is natuurlijk grenzeloos arm. 
Als je bovendien een beurs hebt waaruit 
je geld wegneemt, Jezus zijn geld ont-
steelt … ergere diefstal bestaat er niet en 
Judas begreep dat helemaal niet wat Ma-
ria deed. Dat vond hij een afschuwelijke 
verkwisting, dat was een kwaad werk en 
hij kon het niet voor zich houden waar-
om deze zalf niet duur verkocht en de 
prijs aan de armen gegeven, zegt hij. Je 
zou zeggen; wat een goede diaken is die 
Judas, maar het is een helse pijl in vrome 
woorden. Maar van de andere discipelen 
zouden we wat anders mogen verwachten, 
maar als het ene kind van God het andere 
kind van God niet verstaat in de genade 
die God in het hart verheerlijkt heeft, dan 
wordt het ook al gauw verdacht gemaakt. 
Maria wist meer van de Zaligmaker door 
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het dierbare geloof, dan 
die andere discipelen, 
is dat onderscheid er 
nog? Denk het wel hé, 
je hebt mensen die zijn 
kreupel en die heel hun 
leven schuchter achter-
aan meestrompelen en 
wat zou het een wonder 
zijn als ze ook eens zou-
den mogen zingen: Wie 
mij veracht, God zal mij 
niet verachten. Maar 
die stumpers, ik heb 
er al vele ontmoet. ‘k 
Heb er ook al vele heel 
ruim heen zien heengaan, in God verblijd 
mochten ze hun vuile nest achterlaten en 
al hun bekommeringen en al hun kreupel-
heid, melaats, melaats, onrein, totdat God 
de poort opendeed en ze thuis haalde . Er 
zal onderscheid blijven. Weet u er ook van, 
dat kreupel zijn? Ja er is wat gebeurd, in 
de verlorenheid gezet, wel eens wat licht 
aanschouwd buiten mezelf in een Ander 
en ondertussen al maar onbekeerder wor-
den en dan hoor je hier van een Maria. Ja 
de Heere is vrij in al Zijn doen, wij zijn niet 
vrij in ons doen hoor…. Maar de Heere is 
vrij in al Zijn doen. En als dan die ande-
re discipelen zich mee laten slepen, nou, 
nou, nou, dat is wat geweest voor die Ma-
ria, tsjonge, jonge, jonge. Och dat valt wel 
mee hoor. Hoezo? Nou, ik hoor niet dat ze 
wat zegt, ze wordt niet kwaad, ze gaat zich 
niet verdedigen, ze mag het overlaten aan 
haar Heere. Nou is het heel wat geweest 
voor Maria maar wat is het wat geweest 
voor de Heere Jezus. Zijn eigen disci-
pelen begrepen Hem niet in de weg die 
Hij ook hen had verkondigt. Dat was de 
bitterste druppel in het lijden van Chris-

tus, dat Zijn eigen dis-
cipelen Hem in die weg 
niet verstonden. ‘Ga 
achter mij, satanas’ zei 
Hij tegen Petrus, ‘want 
gij verzint niet de din-
gen die Gods zijn, maar 
die der mensen zijn.’ 
De kerk in haar schan-
de…. En dan neemt de 
Heere het voor Maria 
op en dan kom je bij 
dat woord: Alwaar dit 
Evangelie verkondigt 
zal worden in de gehele 
wereld…; dat Evange-

lie van lijden, van sterven, van begraven 
worden, van Goede Vrijdag, wat is het al 
vaak verkondigt in Nederland en telkens 
is het vervult ook tot haar gedachtenis, 
dat Evangelie verkondigt in Servië, in de 
gehele wereld, overal verkondigt de dood 
des Heeren en wat is dan de kern: Ik voor 
u daar gij anders de eeuwige dood moest 
sterven. Wonderlijk hé, maar klopt dat 
wel? Zal tot haar gedachtenis gesproken 
worden? Moet Maria dan de lof krijgen? 
Ach, vergist u zich maar niet, het verkon-
digen van de dood des Heeren is tot Zijn 
gedachtenis, tot lof van Vaders welbeha-
gen, maar Christus en Zijn bruid zijn één 
en nu zal er overal op de aarde een volk 
gevonden worden zeker dat de tijd heeft 
dat Maria door hen niet wordt verstaan, 
maar dat het ook een tijd kent, en dat alles 
in trap en mate, God is zo vrij, dat zij dit 
Evangelie, namelijk van Zijn lijden dood 
en begrafenis als allerkostelijkst leren ken-
nen door het dierbare geloof om ook daar-
in Maria te mogen verstaan en dat Hij de 
hoogste plaats krijgt in het hart. De Bloed-
bruidegom en Zijn Bruidskerk, eenzelfde 
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dierbaar geloof deelachtig door eenzelfde 
goede Geest geleid in de verborgenheid 
van het Evangelie, dan kan het niet an-
ders, daar zal ook een albastenfles zijn en 
daar zal in de ziel gewrocht worden die 
wonderlijke, tere wederliefde. Nee, niet 
als grond, dat moet ook maar geleerd wor-
den hierin is de liefde niet dat wij Hem 
eerst hebben liefgehad maar dat Hij ons 
eerst heeft liefgehad en Zijn Zoon in de 
wereld gezonden heeft tot een volkomen 
verzoening van al haar zonden. De Bloed-
bruidegom en de bruid, daar zal tot haar 
gedachtenis gesproken worden van het-
geen zij gedaan heeft. Alsof ze zeggen wil-
len: Ik geloof in God de Vader, ik geloof in 
Jezus Christus, de eniggeboren Zoon onze 
Heere, ik geloof in de algemene Christe-
lijke kerk, geleid door dezelfde Geest. Ze 
zullen eindigen in Hem, Die hen zo uitne-
mend heeft liefgehad. Ja die dood brengt 
ook scheiding, het werd judas te machtig, 
het moest nou maar een keer klaar wezen 
en hij is gegaan naar het Sanhedrin en hij 
zei: wat wil je me geven en hij heeft Jezus 
verkocht voor dertig zilveren penningen.

Alwaar dit Evangelie verkondigt zal wor-
den over de gehele wereld, dus overal, 
naar de verkiezing der genade. Op de Bal-
kan ook? Geloof het maar hoor, de Heere 
heeft overal Zijn volk. Wij kunnen altijd 
niet goed onderscheiden immers hoe en 
waar. Vaak ook een verre afstand, maar….: 
over de gehele wereld. Het gebeurt ook 
nog in Staphorst, Rijssen, Genemuiden, 
Barendrecht, Servië en waar het dan over 
loopt. Bekend gemaakt met eigen dood, 
eigen verlorenheid, dat we inderdaad een 
kind des toorns zijn, dat is wel een zaak 
hoor mensen, om door recht afgesneden 
te worden en op grondslag van recht de 

dood des Heeren te mogen verkondigen, 
Hij die de deugden Zijns Vaders heeft ver-
heerlijkt. Welnu, misschien zit er hier nog 
wel iemand die zegt: ach ja, ik ben zo me-
laats, ik ben zo’n liefdeloos mens, om het 
vandaag te moeten zeggen: o God, ik kan 
het vandaag alleen maar bederven, maar 
ik zal het morgen ook doen en ik zal het 
volgende week ook doen en dat wordt nou 
nooit meer wat, nooit meer. Dan is er een 
volk dat schreit in het verborgene en zegt: 
O God, U hebt nog nooit plezier van me 
gehad, maar dit weet ik wel; door Hem is 
de zaligheid. En als Hij Zich dan bekend 
maakt en wil verschijnen als een verassend 
God en zegt: niet uw liefde is de grond, 
dat is vrucht en dat je je liefdeloosheid be-
weent. Ja, de méns gaat mee tot de dag des 
doods toe maar Mijn liefde zal niet wijken, 
niet wankelen, die is van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Dan zal gezongen worden 
wat de grondslag van Sion is op de bergen 
der heiligheid en de Allerhoogste Zelf zal 
hen bevestigen. De Heere Jezus heeft een 
ogenblik ervaren in de zalving van Maria 
wat Zijn Kerk Hem eeuwig zal doen. Na-
tionaliteit is niet belangrijk, je mag je wel 
Hollander voelen, je kunt ook met je volk 
verbonden wezen met alle smart in deze 
benauwde tijd, maar er is een volk dat gaat 
daar bovenuit; in de eerste plaats zijn ze 
Christen. Nu, de Heere mag onder ons 
dit Evangelie bekendmaken door Woord 
en Geest. Zoals Hij het aan de Moorman 
bekend heeft gemaakt, zo Hij het ook de 
discipelen heeft geleerd, zoals er nog een 
overblijfsel is ook in Nederland en waar 
ook in de wereld, want er is geen andere 
grondslag tot zaligheid dan Jezus Christus 
en Die gekruisigd en Uw heiligheid is Uw 
huize sierlijk Heere, tot lange dagen.
Dat zij zo.

18



DONATEURS GEZOCHT
Graag willen we met de uitbreiding van het 
werk ook onze donateurskring uitbreiden.
We hebben daarom deze aanbieding:
Zowel elke nieuwe donateur alsmede de-
gene die hem/haar aanbrengt ontvangt ge-
heel gratis het Bijbelse dagboek Mijn da-
gen zijn bij U geteld. Het is een dagboek 
voor jongeren van 12-18 jaar met bijdragen 
van verschillende predikanten uit meerde-
re kerkverbanden. Het dagboek is uitgege-
ven in 2007 en is meer malen herdrukt. 
De volgende predikanten werkten er aan  
mee: Ds. B.J. van  Boven, Ds. J. Goudriaan, 
Ds. J.M.D. de Heer,  Ds. J. D. Heikamp,  
Ds. A. van Heteren, Ds. Tj. de Jong,  
Ds. A. Kort, Ds. C.L. Onderdelinden,  
Ds. B. Reinders, Ds. A. Schultink,  
Ds. M.C. Tanis, Ds. A. Verschuure,  
Ds. K. Visser en Ds. H. Zweistra. 

Nieuwe donateur:........................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

Postcode:  ..................................  Plaats: ..........................................................................................................

❑ Ontvangt het dagboek Mijn dagen zijn bij U geteld

Opgegeven door: .........................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

Postcode:  ..................................  Plaats: ..........................................................................................................

❑ Ontvangt het dagboek Mijn dagen zijn bij U geteld

Opsturen naar: Postbus 57, 7950 AB Staphorst

✓

✓
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