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» Meditatief
Meditatie
“En Hij zal ze van elkander scheiden”
Mattheüs 25:32 b
Het verband van bovenstaande tekst toont
ons dat het hier met name gaat over de
scheiding tussen het ware volk Gods en
de hypocrieten; de schapen en de bokken. Immers de Heere spreekt eerder
over de wijze en de dwaze maagden. Zeker al de volken zullen voor Hem moeten
verschijnen, ze worden vergaderd. Maar
welk een scheiding zal dat zijn tussen
Jacob en Ezau. David en Saul ,de tollenaar tot God bekeerd en met de Heere
verzoend en de farizeeër roemende in de
werken der wet door het vlees volbracht.
De schapen zullen ter rechterzijde vergaderd worden en de Heere roept ze
toe: “Kom”. O, daar is een heerlijk verlangen in de Zaligmaker om eeuwig
met Zijn volk te zijn in heerlijkheid.
En de bokken ter linkerzijde En Hij roept
hen toe :”Gaat weg van Mij” Een eeuwige
toorn zal hun deel zijn; een nooit eindigende vurige wraak Gods en des Middelaars.
Daar worden ouders van hun kinderen
gescheiden en vrouwen van haar mannen.
Predikanten van de ouderlingen en Vaders
van hun zonen. Het ergste zal zijn van Hem
gescheiden, van Wie ze dachten dat Hij
hun Zaligmaker was. O, vreselijke werkelijkheid. Maar ook heerlijke zaligheid voor
al de Zijnen om altijd bij de Heere te zijn.
Let erop wat de Heere van de Zijnen
zegt: “Gij gezegenden van Mijn Vader.”

De Middelaar betuigt hiermede; Ik droeg
uw vloek opdat Mijn Vader u zou zegenen.
Gij vervloekte en toch gezegende, gezegend in Mij, van Mijn Vader!
O, eeuwig wonder, u die de vloek voelde
branden in uw ziel onder de toorn des Vaders; ze is u gestild door een waar geschonken geloof in Christus, Die uw vloek
wegdroeg. Beërft het koninkrijk der heerlijkheid; Mijn koninkrijk! Erven is een kindervoorrecht. O, gij kind Gods, verzegeld
met de Geest der aanneming tot kinderen.
En zo ge een kind zijt, zijt ge een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam
van Christus. Geen werk van u, al uw werken getuigen tegen u, maar een kinds deel
gekregen uit loutere genade. O, wonder
van alle wonderen. Een bereid koninkrijk
van eeuwigheid naar het soevereine welbehagen Gods. Hoort: “Komt alle dingen
zijn gereed. “ Niets uit u, het is al uit Hem.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen. Een soeverein Drieenig
Gods werk, door de Vader, door de Zoon
en dat door de Heilige Geest, eeuwig tot
Gods eer. Eens zonder God en zonder
hoop in de wereld. Eens als een kind des
toorns en als een gevangene van de Satan geboren, maar wedergeboren door
een waar zaligmakend geloof in Christus.
En dat om het eeuwig welbehagen. O,
wonder van alle wonderen, Gode tot eer.
Door ontdekkende, arresterende genade
een schuldenaar geworden, in het ogenblikje der minne uw vonnis mogen billijken.
Een van de Rechter gegeven Zaligmaker
geschonken, en door het geloof ontvangen
om alles in Hem buiten uzelf te hebben.
Dan is Hij mijn al, voor mij die een niet ben.
Nooit een gebod gehouden, tegen alle
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geboden zwaarlijk gezondigd. Maar Hij
mijn gerechtigheid en zaligheid geworden in het heerlijke koninkrijk der genade. “Komt”, zegt Hij, “Mijn bruid,
komt, komt, ja alle dingen zijn gereed” .
De anderen vervloekten; de eigengerechtigde zondaar hier nooit vervloekt, nooit
veroordeeld, om nu eeuwig veroordeeld
te worden. Geroemd in het verbond der
genade, maar nooit genade deelachtig geworden. “Gaat weg van Mij, gij vervloekte.”
Gaat weg…..
O, mijn medereiziger.
Het is nog tijd, dat ge heden mocht bekennen wat tot uw zaligheid nodig is.
Daarom wordt er nog gepreekt en zendt
de Heere nog knechten om te vergaderen
hier en in Servië. Moge Hij ons genadig
zijn.
Ds K.Veldman,
Canada

4

» Van de bestuurstafel
Er is door het bestuur de afgelopen tijd veel
overlegd, zowel met de mensen in Servië,
als met andere contacten over de voortgang
van het werk van de Balkan Theologische
School in Nice. In juli zijn Cedo Ralevic,
Dragisa Armus en Emanuel Ralevic van
de BTF in Nederland geweest en hebben
enkele keren met het bestuur vergaderd.
Ook is er gesproken met ds. M. Veldman en
ds J. Laurin van de universiteit in Montreal,
die ook een bezoek gebracht hebben aan
Nice. Dit met het oog op de toekomst van
de BTF. Hier zijn nog geen concrete zaken
uit naar voren gekomen zodat we u daar
nu nog niet verder over kunnen berichten.
Tot nu toe mag alles daar nog zijn voortgang hebben. Ook het lectuurwerk van
ds. Simo Ralevic mag nog doorgaan.
Zoals u in het reisverslag kunt lezen kan
Simo er weinig meer aan doen. Ook hier

moet nagedacht worden over hoe de voortgang van dit werk zijn gestalte moet krijgen. Zo zijn alle dingen aan verandering
onderhevig. Ook binnen het bestuur zal
er een verandering plaats vinden daar wij
als redacteur van het voorlichtingsblad met
dit nummer afscheid van u nemen, daar
we ons niet voor een volgende periode als
bestuurslid beschikbaar hebben gesteld.
We wensen u als lezer toe dat de Heere u
goed en nabij zou mogen zijn. Zijn Koninkrijk mocht nog uitgebreid worden, hier en
op de Balkan. Daar kan de Heere mensen
voor gebruiken, maar Hij is er niet afhankelijk van. Men leze in verband hiermee de
toespraak van de zendingsdag, elders in dit
blad.

Het lektuurwerk blijft nog steeds een belangrijk deel van het werk in houden.
Balkan Zending december 2016
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VOORLICHTING
Wilt u als gemeente
/ vereniging / zendingscommissie 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.

Balkan Zending december 2016

7

» Reisverslag
In oktober 2016 hebben enkele bestuursleden een bezoek gebracht aan Servië.
Er is in Nice gesproken met het dagelijks
bestuur van de theologische school (BTF)
en met enkele studenten. Maar eerst is er
een bezoek gebracht aan ds. Simo Ralevic.. Het werk van de lektuurverspreiding
wat hij mag verrichten samen met zoon
Robert en kleinzoon Stephen neemt nog
steeds een belangrijke plaats in het werk
wat de Balkanzending ondersteund.
In vergelijking tot enkele maanden terug
voelde Simo zich lichamelijk een stuk beter. Het alleen zijn valt hem niet altijd mee.
Meestal is één van de (klein)kinderen bij
hem. Deze keer troffen we zijn dochter
Ruth aan, die de hele week bij hem logeerde.
De wereld om hem heen wordt wel steeds
kleiner omdat hij lichamelijk niet meer alles kan. Hij preekt nog in zijn eigen kerk,
onderhoudt contacten via skype en noteert
de bestellingen van lectuur voor Robert.

De studenten worden toegesproken door een der bestuursleden.
8

Voor de BTF doet hij momenteel niets.
We hebben ons nog laten bijpraten door
Steven zijn kleinzoon over de voortgang
van de lectuurverspreiding die mag plaatsvinden. Nergens op de Balkan tref je een
dergelijke diversiteit theologische boeken
aan als bij ds. Simo Ralevic.
We zijn daar ongeveer 3 uur geweest.
Volgens Simo, en daar sluiten we ons bij
aan, was het bezoek te kort, maar we moesten die avond nog naar Nice, 200 km naar
het zuiden.
In Nice hebben we die avond nog gesproken met Emanuel Ralevic, Cedo Ralevic
en Dragisa Armus van de BTF. Door hun
bezoek aan Nederland in juli 2016 is het nu
veel makkelijker om open en ongedwongen
met elkaar over bepaalde zaken te spreken.
De volgende dag hebben we een rondleiding
door de school gekregen en waren we zeer
verrast hoe alles goed georganiseerd was

door onze medebroeders van BTF. Je ziet
dat een persoon als Emanuel belangrijk is.
Hij heeft alles op orde in en rond de school.
De school met daaraan gekoppeld de kerk
biedt veel mogelijkheden en het zou jammer zijn dat we dat niet benutten als Balkanzending.
Die morgen waren er 6 studenten aanwezig. Totaal zijn het er ongeveer 16 die de
school bezoeken.
We hebben nog een enkel woordje gesproken tot de studenten. We hebben
ze ook gevraagd waarom ze op deze
school zaten en wat hun motivatie was.

We waren het met elkaar eens dat de beste werving van nieuwe studenten kon gebeuren doordat studenten van de BTF hun
studie mogen afronden en het evangelie
mogen verkondigen in gemeentes, zodat
mensen bekend gemaakt mogen worden
met de rijkdom van het evangelie. En dat
vervolgens die mensen via die weg zich
aanmelden bij BTF om dieper onderwijs te
mogen ontvangen.
We mogen terugzien op een goede reis met
goede ontmoetingen. We hopen en bidden
dat de Heere deze reis wil zegenen zodat
het werk hier zijn voortgang mag hebben.

De studenten Jakob en Steven willen
graag pastor worden en de andere 4 waren meer gericht op het zendingswerk.
Eén van de studenten hoopte dat in Rusland te doen.

Ds. Simo Ralevic en zijn kleinzoon Steven tijdens het laatste bezoek.
Balkan Zending december 2016

9

» Van de penningmeester
Geachte lezers, beste zendingsvrienden
Uit de verantwoording van de ontvangen giften blijkt dat we het mooie bedrag van
€ 39.345,24 hebben ontvangen waaronder
een legaat van € 17.580,61. We willen een ieder die hier aan bijgedragen heeft, bedanken
voor de financiële ondersteuning voor het
werk op de Balkan.
Onlangs mochten we nog een bezoek
aan Servië brengen en konden met eigen
ogen zien dat de financiële middelen aan
de juiste zaken besteed mochten worden.
Woordverkondiging, lectuurverspreiding en
opleiding van predikanten, evangelisten of
pastorale medewerkers mag met uw bijdrage
zijn voortgang vinden.
We zien de lichaamskrachten van Ds. Ralevic
afnemen en het werk wat hij kan doen wordt
steeds beperkter. Namens de Balkanzending
mochten we nog enkele woorden spreken tegen de studenten aan de hand van het Bijbelgedeelte over de opvolging van Elia door Elisa. We hopen en bidden dat de Heere onder
deze studenten nog Elisa’s toeschikt zodat
Zijn werk door mag gaan in Servië.
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OVERZICHT GIFTEN VAN
1 APRIL 2016 T/M 30 SEPTEMBER 2016
Evangelisatie Loosduinen
H.H.G. Alblasserdam
H.H.G. Breukelen
H.H.G. Haarlem
H.H.G. Ouddorp
H.H.G. Ter Aar
H.H.G. Veen
O.G.G. Ermelo
O.G.G. Bevervoorde/Rijssen
O.G.G. Rouveen
Vrije O.G.G Oldebroek
Overige kerken
Rehobothschool
Eben Haezer school
Scholen met de Bijbel Staphorst
Legaat
Zendingsdag Harskamp
Giften particulieren

Totaal

€ 117,35
€ 750,00
€ 275,00
€ 103,20
€ 550,00
€ 125,35
€ 36,45
€ 100,00
€ 245,00
€ 100,00
€ 1.108,59
€ 1.305,15
€ 200,00
€ 550,00
€ 1.802,50
€ 17.580,61
€ 768,15
€ 13.627,89

€ 39.345,24

» Van de zendingsdag
Geroepen om zending te bedrijven
Toespraak ds. C.L. Onderdelinden, zendingsdag 2016
Lezen: Handelingen 8 vers 26 tot en met 40
En de kamerling antwoordde Filippus en
zeide: Ik bid u, van wien zegt de profeet
dit, van zichzelven of van iemand anders?
En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus.
Handelingen 8 vers 34 tot en met 35
Geliefden, zending gebeurt wel door mensen, maar is geen menselijke activiteit als
het goed is. We lezen hier van een dienaar,
een dienstknecht, de evangelist Filippus,
die door God geroepen is, niet alleen tot
de bediening, tot de prediking, maar ook
gezonden wordt naar een bepaalde plaats.
Wat kan het groot en goed zijn als mensen de nood van anderen op hun ziel gebonden krijgen en van God vandaan de
plaats gewezen worden waar ze moeten
arbeiden. Mogen arbeiden. Als we lezen
van Filippus dan lezen we dat de engel
des Heeren komt. Het is geen invallende gedachte, geen gevoelswerk, maar het
is roeping. God spreekt door middel van
Zijn engel. Die engel spreekt de woorden
Gods en die worden op het hart gebonden.
Sta op en ga heen tegen het zuiden op de
weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza,
welke woest is. We hebben vanmorgen
de tijd er niet voor om dat uit te breiden,
maar we snappen allemaal wat dat betekent. Hij word vanuit Samaria waar hij zo
gewaardeerd werd, waar hij zijn arbeidsveld had, waar hij vrucht had op zijn arbeid, weggehaald. God geeft hem tijdelijk

een andere plaats. Hij zegt tot de één kom
en hij komt, en tot de andere ga en hij
gaat. Lees maar wat er staat, dat God goedertierenlijk boodschappers zendt, door
God geroepen en door God gezonden.
Daarom hebben wij het ook over zending.
Daar zit het woord ‘zenden’ immers achter.
En het is God de grote Zender waarop allen die bij de zending betrokken zijn op terug mogen vallen. Ze mogen toch immers
op de Heere leunen en steunen. Hij die u
roept is getrouw, die het ook doen zal. Hij
is een waarmaker van Zijn Woord. Er kunnen soms maanden, jaren over heen gaan,
voor dat er iets van te zien is. Ik denk maar
aan het werk van Hudson Taylor, soms met
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veel moeite en zorgen gepaard gaande.
Je bent er misschien voor ingewonnen om
die moeilijke weg te gaan. En dat woord
heeft kracht gedaan op je ziel en dan ben
je eigenlijk zo verblijd en zo goedsmoeds
dat je denkt dat als God erin mee komt
zal er nooit wat gebeuren. En dan zie je
later leeuwen en beren op de weg die je
nooit verwacht had. Al liggen ze Gode
zij dank, voor Gods volk en knechten,
gelijk Bunyan ze zag liggen, aan de ketting. Ze kunnen er altijd nét tussendoor.
Nauwelijks, maar wel met God
en door Gods genade en met
Gods hulp en onder Zijn leiding.
Filippus beseft pas later waarom. Het is
om die ene kamerling te doen. Mag ik dat
vanmorgen tot troost en bemoediging zeggen tot aangevochten zielen die vrezen dat
God aan hen voorbijgaat, dat God niet van
hen afweet, dat God niet naar hen omziet,
zoveel teleurstellingen… Hij had heel
die reis vanuit Ethiopië gemaakt om naar
Jeruzalem te gaan om te aanbidden en
daar gingen alle deuren voor hem dicht.
Niet in de tempel, geen heiligdom, geen
offerande, geen altaar, geen reukwerk.
Hij was een gesnedene en voor hen was de
toegang tot de tempel verboden. Het enige wat hij heeft kunnen doen, en zie Gods
voorzienigheid, een boekrol kopen, en dan
niet zomaar een boekrol, trouwens er is
niet één boekrol die zomaar een boekrol
is, maar alle boekrollen door Gods hand
ons toegereikt, en allen bevatten immers
het Woord Gods, en van die boekrollen
van het Woord Gods is God immers Zelf
de auteur. Maar daar koopt hij onder de
voorzienigheid Gods, de boekrol Jesaja,
en hij gaat lezen. En daarmee komt hij op
zoveel vragen als hij leest… Hij verstaat

12

niet alles. En als hij daar met raadsels zit,
-en hoe meer hij leest, hoe meer vragen
hij heeft-, blijkt de hand van God en de
leiding van God in zijn leven. Dat zie je
bij de evangelist, bij Filippus, maar dat
zie je evengoed aan degene aan wie zending bedreven wordt. Die geëvangeliseerd moet worden, die onderricht moet
worden, die in kennis moet komen van de
diepere waarheid van het woord van God.
Hij heeft het gelezen, maar zijn kennis is
te gering om het te verstaan. Je kan iets
lezen, je kan het verstandelijk begrijpen,
maar verstaan, innerlijk, komen tot dat
zielszaligend geloof, dat je je hand mag leggen op dat woord om te verstaan over wie
de profeet hier spreekt. Ach, en dan is het
God die die eenzame kamerling opzoekt
en ervoor zorgt dat hij onderwijs krijgt.
Dat hij onderricht ontvangt. God zorgt er
Zelf voor. Zijn er hier die niet meer geloven
kunnen dat er nog kracht van het Woord
uit kan gaan? Dat ze in de nood van hun
leven, in hun zielennood naar dat Woord
grijpen, maar het is een gesloten boek.
Het is alles zo donker, zo toegesloten,
een zwijgend God. Een verbergend God.
Wat vreest hij dan? Toorn, straf, oordeel,
vloek, doem. Verdiend immers, of niet? O,
en dan er nog maar geen zicht op te hebben; maar de Heere zal uitkomst geven.
Zo toegesloten, deze man met al zijn vragen kan het met zijn verstandelijke kennis
niet doen. Hij is van hoge komaf, hij heeft
zeer een hoge positie, je kunt het aan alles
zien, zijn kleding enzovoort, het is de minister van Financiën zouden wij zeggen.
Maar al je kennis, je afkomst, je waardigheid, je ambt, wie je meent te zijn voor de
mensen en door de mensen doen in zulke omstandigheden niet mee. Als je door

God in je gemis wordt gesteld, door God
in je gemis wordt geplaatst, als God de
vragen in je ziel doet oprijzen, hoe wordt
ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genadig God, hoe kan ik door God tot God
bekeerd worden? O, als zo’n ziel hunkert
naar genade door recht. Toegesloten, verloren, vertwijfeling, aanvechting, strijd.
Zijn er die het kennen mogen. En dan dat
grote Godswonder, dat er een geroepen
en gezonden evangelist is voor zo’n man.
Een man die niet uit nieuwgierigheid naar
Jeruzalem is gegaan, maar uit heilige begeerte, hij was immers gekomen om te
aanbidden. Hij wilde niet maar als toerist
de heilige stad, de heilige tempel en de
heilige plaatsen zien, maar hij wilde aanbidden. Hij wilde de voornaamste dingen
van de godsdienst doen, zeggen onze vaderen. Het gebed is een van de voornaamste
zaken van een christen als het goed is. Ge-

bed is immers de ademtocht van de ziel.
Hij had gehoopt daar God te ontmoeten;
hij had gehoopt daar in gemeenschap met
God te kunnen treden. En nu komt God in
een andere weg. U hebt misschien ook wel
eens gedacht om onder een predikant van
naam en faam een zegen weg te dragen.
U had er de kilometers wel voor over en
u had die verjaardag verzet en u bent gegaan. Maar u bent weer met uzelf thuis gekomen; er was geen opening, ja misschien
wel voor een ander maar niet voor u, geen
bediening. En u bent thuisgekomen in verwarring en u hebt aan de keukentafel dat
Woord opengeslagen en daar staat voor u
een woord ter rechter tijd. Dat woord slaat
in, dat God niet werkt door kracht of geweld maar door Zijn geest zal het immers
geschieden. En zo is het anders gegaan
dan u dacht en had verwacht. Deze man

Verkoop zendingsdag
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moest leren dat God werkt, namelijk door
woord en Geest. Hij kan middelijk werken
door een mens, door Zijn instellingen en
Hij kan onmiddellijk werken, rechtstreeks.
En we moeten er in onze tijd er echt voor
oppassen dat we denken dat God alleen
maar onmiddellijk werkt.
Door een visioen, een sprake. Dan krijg je
van die dingen van : “Dominee, ik was zo
benauwd, het was zo donker, ik wist niet hoe
ik het had. En toen ineens, ik lag op bed,
en de hele slaapkamer stond in het licht
en ik mag echt geloven dan mijn zonden
zijn vergeven”. En als je dan eens vraagt:
“Beste meid, waar staat dat zo in de bijbel,
welke tekst denk je dan aan?”. “ O u gelooft het zeker niet, neemt u het niet over
van me?” Deze man moest onderwezen
worden door woord en geest, dat woord
afgedrukt in de ziel. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid van God geschon-
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ken is. Uit louter genade. Enkel vanwege
de verdienste van Christus. Filippus komt
bij de wagen; hij snapt nu waarom hij daar
zijn moet. Zie je dat hij stap voor stap geleid wordt? Dat God ook in het zendingswerk wegen moet openen, deuren moet
openen om toegang te krijgen tot… En die
weg die gegaan moet worden wordt niet
door Filippus bepaald, maar door God.
En daarom mochten we als bestuur ook
maar veel het knieënwerk in de binnenkamer kennen om te bidden: “ Heere wat wil
Gij wat we doen zullen”, om zelf niet met
de eer te gaan strijken als er eens wat lukt.
Of wat voor het oog van de wereld succesvol is.
Hij zit daar, leest de profeet en de geest
zegt tot Filippus, “Ga toe, voeg u bij deze
wagen”. Filippus hoort waar het over gaat.
Hij heeft er misschien al een poosje naast
gelopen. En hij vraagt: “Verstaat gij ook
hetgeen gij leest”. Nou, dat mogen we ons

man staat overal buiten en deze man is nu
zelf natuurlijk ook keer op keer afvragen,
het voorwerp van Gods verkiezend welvrienden, of we ook verstaan de dingen die
behagen. Het is het uur der minne, het is
des geestes Gods zijn. Van nature verstaan
God die Zijn woord gaat ontvouwen voor
wij niet, dan moet het door God verstaanbaar worden gemaakt , door Zijn Heilige
zijn ziel. En als er nu iemand is die die
Geest. We moeten onderwezen worden,
nood heeft opgebonden gekregen, dat die
we moeten een plaatsje krijgen op die
werkzaam mag zijn ik wilde net zeggen,
leerschool des Heiligen Geestes. Verstaat
we zitten hier niet als kerkelijke gemeente, als zendingsgemeente, maar we zitten
gij ook wat gij leest en ik stel die vraag over
hier als zendingsvrienden en mocht het
de hoofden van Filippus en de kamerling
ons meer op het hart
heen aan u. Verstaat gij
gebonden zijn, dat er
ook hetgeen ge leest?
duizenden, miljoenen
Deze man is eerlijk,
zonder God en zonder
deze man is oprecht,
“Dominee, ik was zo benauwd,
hoop op deze wereld
deze man houdt zich
zijn en over deze weniet groot en zegt niet
het was zo donker, ik wist
reld gaan en die ster“ja” en begint niet een
ven zoals ze geboren
verhaal wat hij al niet
niet hoe ik het had. En toen
zijn, onbekeerd. Dat
meegemaakt heeft onderweg; hoe teleurgemocht ons wel eens
ineens, ik lag op bed, en de hele
steld hij is; hij komt niet
aangrijpen ook de hele
met zijn godsdienst en
vluchtelingenprobleslaapkamer stond in het licht en
matiek en wat doen we
zijn eigen werk aan.
met de christenen die
ik mag echt geloven dan mijn
in ons land een plek
Of met zijn begeerte.
zoeken. Hier gaat het
Hij is eerlijk en hij zegt
zonden zijn vergeven”
woord van God open,
dat hij het niet weet,
hier wordt gesproken
hij heeft uitleg nodig.
over Jesaja 53, over het
Weet u, kent u die gang
Lam van God dat de
in het leven van Gods
zonde der wereld wegneemt. En de kaKerk, die armmakende genade; er buiten
merling heeft een vraag, over wie gaat het
gezet te worden, zoals hij in Jeruzalem.
eigenlijk, zegt de profeet dat van zichzelf
Missend gemaakt te worden. Niet te kennen, niet te weten als niemand mij onderof van iemand anders. Is dat wat de proricht. Ik hoop dat die nood opgebonden
feet zelf overkomt, dat lijden, de weg van
mag worden, ook voor u. Ik sta niet voor
het schaap en het lam dat stemmeloos is
een kerkelijke gemeenschap hoewel ik wel
voor degene die het scheert? Een lam zal
op hoop dat we op grondslag van Schrift
nooit zijn slachter stoten of aanvallen, een
en belijdenis hier samen mogen zijn met
lam laat zich leiden naar de slachtbank. Is
medebroeder in de bediening van verdat over Jesaja of heeft Jesaja het over een
schillende kerkelijke denominaties. Maar
ander? O geliefden, wat is het dan groot
dat we zien waar het over gaan mag. Deze
als daar die naam van Jezus mag vallen bij
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een blinde heiden, een blinde heiden. Lieve vrienden wat is het groot als bij blinde
zondaren uit Staphorst, Oldebroek, Rijssen, Genemuiden, uit Friesland zag ik er
ook een paar, als God onze blinde zielsogen opent. Als ze niet geopend zijn, zijn
we een blinde heiden die doof is voor de
naam van de Heere Jezus. Je kan de naam
Jezus kennen, 5 letters….
Je kan weten wat het betekend: zaligmaker… Jongens weet je het nog, die tekst op
school: Mattheus 1, Gij zult Zijn naam
heten Jezus want Hij zal zijn volk zalig
maken. Maar als je dan vreemd bent aan
de persoon en aan de arbeid, de weldaden
en de zegeningen van deze Jezus dan sta
je nog voor eigen rekening op deze aarde
en wat is het dan nodig om met Paulus
te leren: wetende de schrik des Heeren
bewegen de mensen tot het geloof. We
staan straks voor de rechterstoel en we
moeten met God verzoent worden op
rechtsgronden en er is maar één die die
kloof die er ligt tussen een arme zondaar
en tussen God, kan overbruggen en dat
is Christus. En daarom zal Hij gekend
moeten worden, er is verzoening door
voldoening, dat bloed dat gevloeid heeft
op Golgotha moet toegepast worden aan
mijn ziel. En daarom is het een wonder
dat hij Hem verkondigen mag, hij mag
Hem evangeliseren, hij bracht de goede
blijde boodschap van de Heere Jezus de
Zaligmaker en dat die uitleg geliefden, dat
die uitleg niet voor niets is geweest, blijkt
in de vrucht namelijk als hij straks water
ziet, en hij wil gedoopt worden, dan kan
dat, maar dan moet hij wel zijn geloof belijden en dat doet hij dan ook. Ik geloof
dat Jezus Christus de zone Gods is, het is
wat, het is geen verstandswerk, maar ge-
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loofswerk: Ik geloof dat Jezus Christus,
-Jezus, de Zaligmaker- en -Christus, de
gezalfde-, de Messias, de Zoon van God
is, daarom zeggen dat kanttekenaren ook
bij deze tekst dat het de ware Zaligmaker
is want de zoon van God is de ware Zaligmaker, die ons door Zijn lijden en sterven van de zonden en dood verlost heeft.
Vrienden, zending bedrijven; mensen
in kennis brengen tot die ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid.
Hebt u er een hart voor, hebt u bewogenheid, mag het u wat kosten? Er zijn er die
hebben een hart voor de zending, die hebben er hun hele leven voor gegeven, Er
kunnen er zijn die zich voorbereiden op…
-er is er vandaag ook één in ons midden.
die al zovele jaren het heeft gedaan, die in
Gods weg in Afrika is geweest en nu in de
avond van het leven weer in ons midden
mag zijn- een begeerte en behoefte die
ene Naam, anders niet, die ene Naam….
Valt het u nou niet op, ligt hier nou niet
een leidraad in voor zendingswerk? Waarom zegt niemand nu: “eh Filippus, waarom vertel je nou zelf niet wat je in je leven beleefd hebt, waarom heb je nou niet
noodzakelijk, dit moet, dat moet,….”.
Nee geliefden, hij is niet met Mozes begonnen, niet met het vlees, niet met de
mens, hij is uit God begonnen, uit het
welbehagen geschonken. Wat mocht dat
ook onder ons de begeerte zijn: dat daar
in Servië, op de Balkan, dat het woord van
God daar gepredikt mag worden, dat de
Heere jongeren uitstoot. U begrijpt dat
Steven, iemand van net in de twintig, nog
niet de ervaring heeft in de prediking, in
het geestelijk leven, in het ambtelijke leven, als z’n grootvader. Het is de eerste
keer dat hij zo in het buitenland zal spre-

ken en dan in het Engels, voor hem ook
niet gemakkelijk. Dat hij het voorzichtig uitschrijft kan ik goed begrijpen, hij
heeft nogal wat teksten die hij aanhaalt,
die hopen we straks te vertalen. Het is
voor ons niet zo gebruikelijk dat we met
veel papier op de preekstoel staan, maar
ik hoop dat u er begrip voor hebt en dat
we straks met een biddend hart naar hem
luisteren mogen, opdat we mogen merken
dat de Heere ook daar jongeren gebruikt
om dienstbaar te zijn in zijn Koninkrijk.
En dat daar ook nodig is een school, een
theologische opleiding, die zich onderscheid van alle vrijzinnigheid en van de
oosterse orthodoxie, het valt niet mee
daarom om als christen een plek te vinden, maar God is God, hier en daar.
Moge de Heere het werk van de zending
op onze harten binden en dat we zelf niet
zouden rusten voor we komen tot die belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van
God is. Dat schenke de Heere om Zichzelfs wil. Dat zij zo.

Al de heid’nen, door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, Heer’,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw Naam ter ere leven;
Gij zijt groot en hoogverheven;
Gij doet duizend wonderheên;
Gij zijt God, ja, Gij alleen.
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KINDER-BALKANMIDDAG IN DE KERSTVAKANTIE
Ook dit jaar hoopt de Balkan-Zending weer
een kindermiddag te organiseren voor de
kinderen van de basisschool in de Pieter
Zandt scholengemeenschap te Staphorst.
Na de opening zullen er spelletjes gespeeld worden, een verhaal verteld worden,
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muziek gemaakt en gezongen worden enzovoort. De datum is D.V. woensdagmiddag
28 december en u kunt uw kind opgeven via
de website www.balkanzending.nl

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 degene die hem/haar aanbrengt ontvangt geheel gratis het Bijbelse dagboek Mijn dagen zijn bij U geteld. Het is een dagboek
voor jongeren van 12-18 jaar met bijdragen
van verschillende predikanten uit meerdere kerkverbanden. Het dagboek is uitgegeven 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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