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Jezus’ afscheid gepaard 
met een opdracht
16 En de elf discipelen zijn heengegaan 

naar Galilea, naar den berg, waar Je-
zus hen bescheiden had.

17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem 
aan; doch sommigen twijfelden.

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot 
hen, zeggende: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde.

19 Gaat dan henen, onderwijst al de vol-
ken, dezelve dopende in den Naam 
des Vaders, en des Zoons, en des Heili-
gen Geestes; lerende hen onderhouden 
alles, wat Ik u geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen 
tot de voleinding der wereld. Amen.

Mattheüs 28:16 -20

De beloofde verschijning
Op Paasmorgen hebben Maria Magdalena 
en de andere Maria de opgestane Zalig-
maker mogen ontmoeten. Een onvergete-
lijk ogenblik voor beide vrouwen. Wat zijn 
ze daar door de Heere Jezus liefelijk ver-
troost en bemoedigd. In vers 10 lezen we 
wat de Heere tot hen sprak: ‘Vreest niet; 
gaat henen, boodschapt Mijn broederen, 
dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar 
zullen zij Mij zien.’ Ze krijgen een opdracht 
en een belofte. Het is duidelijk, de disci-
pelen moeten naar Galiléa gaan en daar 
zal de Heere Jezus aan hen verschijnen.  
Het wordt wel genoemd de Koningsver-
schijning van de opgestane Christus. Niet 
alleen troostrijk voor de Kerk des Heeren 
in dit moeitevolle leven, maar het is tege-
lijkertijd een ernstige waarschuwing voor 

alle vijanden van Christus en Zijn genade. 
De belofte van Zijn verschijning hebben 
ze gekregen, er is verwachting gewekt, 
er is een uitzien geboren. Tussen belofte 
en vervulling ligt een wachtenstijd. Vaak 
wordt deze tijd door de HEERE gebruikt 
om Zijn volk te oefenen in lijdzaamheid 
en gehoorzaamheid. Dit brengt doorgaans 
veel gebedsworstelingen met zich mee. 
Hier kan je toch duidelijk merken dat de 
belofte de vervulling zelf nog niet is. Al 
mag de belofte in het geloof worden om-
helsd en daar reeds een zoete vreugde in 
worden gesmaakt, de discipelen zien uit 
naar de ontmoetingen met hun Meester.

De ontmoeting
Zonder enige inleiding of nadere verkla-
ring staat Hij daar. Tot verwondering en 
aanbidding. De Heere Jezus openbaart 
Zich aan de aanwezige discipelen. 
Het zijn er geen twaalf meer, maar elf. Ju-
das wordt gemist. Christus zal Zich straks 
ook aan hem openbaren, niet ten voor-
deel, maar ten oordeel. Vreselijke les.
De ontmoeting heeft tweeërlei uitwer-
king. De één aanbidt, gelooft zeker dat 
het de Heere Jezus is: ‘De Heere is waar-
lijk opgestaan!’ Van sommige anderen le-
zen we dat zij twijfelden. ‘Is Hij het of is 
Hij het niet?’ Is Hij het Zelf of is het een 
geest? Ontroering , verbazing, twijfel, on-
geloof, maar ook blijdschap en de genade 
des geloofs in beoefening. Van Christus 
kan getuigd worden door Paulus: ‘Welke 
overgeleverd is om onze zonden en opge-
wekt om onze rechtvaardigmaking.’ (Rom. 
4: 25)
We zien het hier in het leven van de dis-
cipelen dat er onderscheiden standen zijn 
in het genadeleven. Allen zijn zij inwen-
dig, krachtdadig en onwederstandelijk ge-

» Meditatief

3Balkan Zending juli 2017



is dus niet iets of iemand die meer macht 
heeft. Als Christus alle macht heeft, kan 
Hij de macht van de boze verbreken en 
ook mijn onmacht wegnemen. Wie zal 
ooit naar waarde kunnen bevatten wat dat 
zeggen wil: alle macht, niets of niemand 
naast of boven Hem. Die macht is gege-
ven. God, de Vader, gaf die aan Zijn Zoon. 
Omdat de Heere Jezus hier dus spreekt 
over gegeven, onderwerpt Hij Zich hier-
door ook aan de Vader. 
Voor de Kerk is de troost dat er dus nooit 
iets kan gebeuren in het leven waar de 
Heere Jezus geen raad mee weet, niet 
mee kan helpen of waarover Hij niet 
kan triomferen. Alle macht, in hemel en 
op aarde. Dat wil zeggen dat alle andere 
machten aan Hem zijn onderworpen, ook 
de duivel. Christus heeft ook de kop van 
de satan vermorzeld en heeft hel, dood en 
graf overwonnen.

roepen door Woord en Geest. Het werk 
der wedergeboorte was door genade hun 
deel. Hun geloof was een geschonken ge-
loof. Vele malen beproefd, maar even zo 
vaak gesterkt en vertroost. Wat kunnen we 
dat ook zien in Thomas’ leven. Wat liggen 
geloof en ongeloof toch dicht bij elkaar. 
Daarom bidt de Kerk zo vaak: ‘Ik geloof 
Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp!’

Een rijke les
Hoe kan een arme, twijfelende zondaar 
gerust gesteld worden? Hier zien we daar 
iets van. Hij komt tot hen, Hij zoekt ze op. 
De Heere Jezus is persoonlijk aanwezig en 
heeft een persoonlijke boodschap waarin 
Hij wijst op Wie Hij is en wat Hij kan en 
wil en doet. De twijfelaars als ook de reeds 
gelovenden horen het machtswoord uit 
Jezus’ mond: ‘Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde!’ Wat een troost…. Er 

Een eerdere ontmoeting tussen ds. S. Ralevic en dhr. J. Mulder Kzn. (bestuurslid wat onlangs afscheid heeft genomen)
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Hij houdt Zijn Kerk vast, bestuurt en be-
waart ze. Daar is geloof voor nodig om 
dat te mogen en kunnen geloven in de 
meest moeitevolle omstandigheden van 
het leven. Om te zeggen en te zingen: ‘In 
de grootste smarten, blijven onze harten 
in de HEERE gerust; ‘k Zal Hem nooit 
vergeten, Hem mijn helper heten, al mijn 
hoop en lust!’ (Psalm 33: 10)

Een Goddelijk opdracht
De Heere Jezus spreekt nog meer. Hij 
geeft hen een opdracht, een moeilijke, 
maar ook een heerlijke taak. Voor hen-
zelf onmogelijk om te volbrengen in eigen 
kracht, maar na wat Hij sprak over ‘alle 
macht in hemel en op 
aarde’ zeker niet on-
mogelijk. Zijn kracht 
wordt immers in hun 
zwakheid volbracht.
‘Gaat dan henen, on-
derwijst al de volken, 
dezelve dopende in 
den Naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden      alles, wat 
Ik u geboden heb.’ Ze moeten erop uit. 
Ze hebben drie jaar lang onderwijs ont-
vangen op de leerschool van vrije genade. 
Nu is het tijd dat zij zullen uitgaan om het 
Evangelie der zaligheid te mogen gaan 
verkondigen. De opdracht is heel spe-
cifiek ingevuld: heengaan, onderwijzen, 
dopen, het Woord en de Wet van God le-
ren onderhouden en dat aan alle volken. 
Het is het grote zendingsbevel. Misschien 
hebben wij in het verleden er te vaak 
overheen gelezen. Maar de Kerk heeft 
een taak en een roeping in deze wereld te 
vervullen. Uitgaan in deze wereld om het 
Evangelie van vrije genade te preken aan 

alle mensen. Wie dan ook, waar dan ook! 
Zending is niet de ‘hobby’ van een bevlo-
gen enkeling. Zending is de taak van de 
Kerk des HEEREN hier op aarde, opdat 
Zijn huis vol worde! Er zal gepreekt moe-
ten worden: Wet en Evangelie, Adam en 
Christus, dood en leven, hel en hemel.

Een troostvolle belofte
Wie zou voor zo’n verantwoordelijke en 
gewichtvolle taak niet terugdeinzen? 
Maar bedenk: Hij stuurt niemand zonder 
Zelf mee te gaan!
Hij geeft een heldere, duidelijke, maar 
bovenal troostrijke belofte mee: ’En ziet, 
Ik ben met ulieden al de dagen tot de 

voleinding der wereld. 
Amen.’
En ziet, weest welge-
moed, vreest niet: ‘Ik 
ben met u….’ Ik met 
u, Ik voor u, Ik in u …. 
Ze hoeven niet in eigen 
kracht, op eigen reke-
ning of op eigen initia-

tief. Het is het liefdesbevel van de Koning 
der Kerk. En het mag in liefde, met lust 
en ijver worden opgevolgd. Want Hij staat 
er achter, Hij staat er Zelf voor garant. En 
Hij heeft immers alle macht in hemel en 
op aarde? Zo zullen op Gods tijd en wijze 
over het ganse rond der aarde zondaren 
worden bekeerd en goddelozen worden 
gerechtvaardigd om niet. Gode tot eer en 
hun tot zaligheid. Amen.

Ds. C.L. Onderdelinden

Hij houdt Zijn Kerk vast, 

bestuurt en bewaart ze.
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In het afgelopen half jaar hebben we in-
tensief contact gehad met de broeders uit 
Servië met betrekking tot de theologische 
school in Nice (BTF). We hebben in geza-
menlijkheid gezocht naar mogelijkheden 
om de opleiding meer erkenning (nationaal 
en internationaal), inhoud én professio-
naliteit te geven. Dit nauwe overleg vond 
plaats met ds. M. Veldman en ds. J. Laurin 
van Acadia (Canada), dhr. J. Marshall (een 
goede bekende van de fam. Ralevic/ be-
stuur van de Balkanzending) uit Engeland, 
bestuur van het BTF en 
het bestuur van de Bal-
kanzending. Eén van 
de concrete stappen 
die genomen is, is dat 
er 10 cursussen onder 
verantwoordelijkheid 
van Acadia gegeven 
gaan worden op BTF. 
Deze cursussen zullen 
ook op video vastgelegd 
worden, zodat ze evt. 
volgende jaren weer 
gebruikt kunnen wor-
den. Als Balkanzending 
zullen we dit financieel 
ondersteunen.
Afgelopen januari 
mocht ds. S. Ralevic 77 jaar worden. Bij het 
laatste bezoek bleek dat hij de zwakheden 
van het menselijk lichaam moet ervaren. 
Waar hij voorheen vaak met ‘vuur’ de ver-
halen vertelde, leek het vuur nu uitgeblust. 
Het gemis van zijn vrouw drukt hem nog 
steeds zwaar, wel weet hij zich trouw om-
ringt door zijn (klein)kinderen. Op de zon-
dagen preekt hij alleen nog in eigen kerk, 
maar laat ook regelmatig kleinzoon Stefan 
voorgaan (letterlijk en figuurlijk). Mogen 
we u hem opdragen in uw gebed bij het 

» Van de bestuurstafel

klimmen van de jaren? De Heere zegene 
en bevestige het (gedane) werk van ds. Ra-
levic op de Balkan!
Tevens moeten we u melden dat we op de 
laatste bestuursvergadering afscheid ge-
nomen hebben van ons bestuurslid dhr. J. 
Mulder Kzn. Vele jaren, vanaf 1996, heeft 
hij zich trouw ingezet voor de stichting. 
Zijn rustige, bedachtzame en weloverwo-
gen inbreng zullen we zeker missen. Dat 
geldt eveneens van zijn vaardige pen, vele 
brieven en periodieken zijn door hem ver-

zorgd. In de lijn van 
deze woorden heeft 
de voorzitter tijdens 
de laatste bestuursver-
gadering dhr. Mulder 
hartelijk toegesproken. 
Ook via deze weg willen 
we onze hartelijke dank, 
na de Heere, aan hem 
uitspreken. De Heere 
zij hem, samen met zijn 
vrouw en kinderen, ook 
in zijn ambtelijke ar-
beid, goed en nabij!
Oud-bestuurslid R. 
Veijer, die vanaf de op-
richting in 1985 tot eind 
1996 in het bestuur 

gezeten heeft, moest in de achterliggen-
de tijd, na een ernstige ziekte, de tijd met 
de eeuwigheid verwisselen. Verschillende 
keren heeft hij ds. Ralevic in Pec mogen 
bezoeken en heeft hij daar ondervonden 
dat de Heere het werk in het voormalig 
Joegoeslavië wilde zegenen. Nu wordt zijn 
stem niet meer gevonden op deze aarde en 
is zijn plaats leeg, de Heere zij zijn vrouw 
en (klein)kinderen zeer nabij!
We willen u nog wijzen op het boek ‘Op ’t 
kinderlijk gebed’, waarvan u de adverten-

Zijn rustige, bedachtzame en 

weloverwogen inbreng zullen 

we zeker missen. Dat geldt 

eveneens van zijn vaardige pen, 

vele brieven en periodieken zijn 

door hem verzorgd.
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tie met informatie elders in deze periodiek 
vindt, waarin verhalen zijn opgenomen die 
o.a. in de achterliggende jaren verteld zijn 
op de Balkanzendingsdagen door oud-be-
stuurslid J.H. Koppelman. Tientallen jaren 
heeft hij het jeugdverhaal verteld op de 
zendingsdagen, waarin de ernst en het ge-
wicht van de eeuwigheid op de harten van 
jong en oud werd gelegd. 
We zijn erg verheugd met deze uitgave. De 
opbrengst hiervan is geheel voor de Bal-
kanzending, van harte aanbevolen!  

We bevelen het werk van de stichting van 
harte in uw voorbede aan!

Ontmoeting met de verschillende partijen rondom BTF
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» Toespraak

Beste vrienden, wij wilden samen een 
gedeelte lezen uit Gods Woord, waar we 
ook een ogenblik bij stil willen staan en 
dat vindt u in Johannes 11 en daarvan de 
verzen 49 tot en met 52. Het is zojuist op-
gemerkt, het is een zendingsbijeenkomst, 
maar het is ook een zendingsbijeenkomst 
in de lijdenstijd en vandaar dus Johannes 
11 vers 49 tot en met vers 52.

49 En een uit hen, namelijk Kájafas, die 
deszelven jaars hogepriester was, zeide 
tot hen: Gij verstaat niets;

50 En gij overlegt niet dat het ons nut is, 
dat één Mens sterve voor het volk, en 
het gehele volk niet verloren ga.

51 En dit zeide hij niet uit zichzelven; 
maar zijnde hogepriester deszelven 
jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven 
zou voor het volk;

52 En niet alleen voor dat volk, maar op-
dat Hij ook de kinderen Gods die ver-
strooid waren, tot één zou vergaderen. 

Beste vrienden, in Johannes 11 wordt ons 
verteld dat Lazarus uit de dood is opge-
wekt. De man had vier dagen is zijn graf 
gelegen en er werd ook gezegd: ‘Hij riekt 
al!’. Nee hoor! ‘Lázarus kom uit!’ Het won-
der geschiedde, Lazarus opgewekt uit de 
doden. En wat heeft dat wonder nou te-
weeggebracht onder het volk? Enerzijds 
geloof, enerzijds aanbidding, enerzijds ge-
loof dat Hij de Zaligmaker is: de van God 
Gezondene. Maar er was ook een ander 
volk, want er staat: ‘Ook sommigen van hen 
gingen naar de farizeeën en zeiden tot hen 
hetgeen Jezus gedaan had.’ Dat waren geen 
mensen die de Heere Jezus liefhadden, dat 
waren geen mensen die onder de indruk 
waren van de werken van de Heere Jezus. 
Dat waren mensen die vervuld waren met 

vijandschap. Dat waren nou mensen die 
meenden dat, ja het is erg dat ik het zeg, 
maar het staat ook wel elders in de Bijbel, 
die meenden dat wat de Heere Jezus nou 
deed, duivelswerk was: zwarte magie, zwar-
te kunst. Toen gingen ze vertellen wat Je-
zus had gedaan. Niet, nogmaals, in de zin 
van de aanbidding, niet in de zin van de 
verwondering, maar in de zin van de ver-
dachtmaking. 
En dan wordt er op stel en sprong een ver-
gadering gehouden van het Sanhedrin. Of 
ze er allemaal geweest zijn? Daar zwijgt 
de Schrift over, want ik kan me toch niet 
voorstellen dat Jozef van Arimatea en ook 
Nicodemus zouden instemmen met wat 
er uit die vergadering gekomen is. Ach 
zo snel mogelijk komen de mensen bij el-
kaar, de vergadering zal waarschijnlijk niet 
compleet geweest zijn, maar de preses is 
er wel, de hogepriester Kajafas. In dat jaar 
was hij hogepriester, ja, dat was destijds zo 
geregeld door de Romeinen. Want Bijbels 
gezien was iemand hogepriester voor het 
leven. Maar ja, de Romeinen die toen heer 
en meester waren, die hadden weleens op-
gemerkt dat er weleens van de hogepries-
ters waren die toch wel vaak hun gewicht in 
de schaal legden dat gevaar kon opleveren 
voor de Romeinse overheid. Daarom werd 
er elk jaar maar een stemming gehouden 
en dan kon het gebeuren dat je twee jaar 
hogepriester was en daarna een paar keer 
niet en dan weer wel. En dit jaar is Kajafas 
de hogepriester. En Kajafas is hier ook de-
gene die de vergadering leidt. En het is een 
goede voorzitter, hoor, die Kajafas. Want 
die man laat eerst iedereen z’n zegje doen. 
‘Zeg het maar, mannen!’ En daar zitten ze, 
de één van de priesterraad, een ander van 
de farizeeën en ook nog een aantal Saddu-
ceeërs. Trouwens Kajafas had ook wel iets 
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met de Sadduceeërs, zoals de wind waaide, 
waaide z’n jasje. En dan komt het eruit dat 
ze zeggen: ‘Ja, wat zullen we doen? Want 
deze  Mens (hoort u: deze Mens) doet vele 
tekenen. Ja, dat kunnen we niet ontkennen 
dat Hij grootse dingen doet. Maar als we 
Hem laten geworden, dan gaan ze allemaal 
in Hem geloven. Dan gaan ze Hem erken-
nen als Koning en dan komen de Romei-
nen en dan is ons plekje gedaan. Dan gaan 
ze ons plekje wegnemen en die van het 
volk. Als wij Hem, de Heere Jezus, laten 
geworden, als we niet optreden, dan bete-
kent het dat het met ons als Sanhedrin, dat 
het met ons als farizeeën, als Sadduceeën, 
als hogepriester gedaan is. En het gaat met 
het volk ook niet goed, maar ja die komen 
op de achtergrond.’ ’t Is allemaal venijn, 
het is allemaal vijandschap, het is hen uit-
eindelijk om henzelf te doen. ‘Wij worden 

uit het zadel gelicht.’, maar verder komen 
ze niet. Het gaat erover, Die Jezus is een 
gevaarlijk Persoon en eigenlijk moet er op-
getreden worden. 
Ze hebben allemaal hun zegje gedaan en 
dan staat Kajafas op. En die zegt dit: ‘Gij 
verstaat niets!’ Jullie begrijpen er helemaal 
niets van, jullie gaan als het ware om de 
hete brei heen. Er moet een optreden ge-
beuren. Er moet iets geschieden. ‘Deze’ (ja 
ontzaglijk, ontstellend wat die man zegt!). 
Hij zegt: ‘Gij verstaat niets; en gij overlegt 
niet dat het ons nut is, dat één Mens sterve 
voor het volk, en het gehele volk niet verlo-
ren ga.’ ‘Hij moet sterven, we moeten van 
Hem af. Anders gaat het hele volk verloren. 
Hij mag niet meer spreken. Hij mag niet 
meer optreden, want het hele volk gaat ver-
loren, als Hij blijft leven.’ Het is één en al 
venijn, het is één en al vijandschap wat hier 
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uit de mond van Kajafas komt. 
En dan met eerbied gesproken, de Heilige 
Geest heeft Johannes de evangelist deze 
geschiedenis laten optekenen. Dan schrijft 
Johannes, onder de inspiratie van de Hei-
lige Geest, iets bijzonders. Want dan zegt 
hij: ‘En dit zeide hij niet uit zichzelven; 
maar zijnde hogepriester deszelven jaars, 
profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor 
het volk.’ Mag ik het zo zeggen, geliefden, 
het lijkt wel alsof Johannes door de inspi-
ratie van de Heilige Geest hier iets laat 
zien (vergeef me de uitdrukking) van de 
goddelijke ironie. O, deze man zegt in zijn 
vijandschap: ‘We moeten van deze Mens af, 
we moeten van Christus af, we moeten van 
Zijn Woord af, we moeten van Zijn wonde-
ren af, we moeten van Hem af, opdat het 
hele volk niet verloren ga. Want dat hele 
volk moet niet achter Jezus aan, dat hele 
volk moet achter ons aan.’ 
Door Erasmus is van Luther gezegd dat 
Luther Rome niet greep in haar theolo-
gie, want daar hadden ze helemaal geen 
verstand van, maar Luther greep Rome in 
haar buik. Daar heb je het, hij greep Rome 
in haar buik. Daar waren helemaal geen 
theologen, de paus Leo X wist helemaal 
niks van theologie en van het Woord af. Die 
man wist van eten, drinken, kunst en van 
vrouwen, maar verder wist hij niets. Die 
man zei weleens (verschrikkelijk!): ‘Wat 
heeft de fabel van de Heere Jezus veel geld 
in het laatje gebracht.’ Dat was Rome in de 
tijd van de Reformatie. Er waren ook wel 
theologen, dat zal ik niet ontkennen. Maar 
die Leo X was het niet! Velen waren het 
niet! Het was allemaal om geld, om goed, 
om macht, om eer, om aanzien. En toen 
kwam Luther en die predikte die Enige 
Gerechtigheid die er is in de Heere Jezus 
Christus. En dat monninkje van Witten-

berg dat moest z’n mond houden. 
O geliefden, het is eigenlijk een herhaling. 
Want als de Heere Jezus daar de mens te-
kent in wie die is, wie die geworden is in 
Adam, maar ook wie die mag worden door 
Zijn werk. O, dan staat de godsdienst op 
zijn achterste benen. Dan staan de farizee-
en en de overpriesters en de sadduceeën 
op hun achterste benen. Kajafas de hoge-
priester, in briesend venijn, zegt hij het: 
‘Het is nut dat één Mens sterve voor het 
volk en het hele volk niet verloren ga. Hij 
moet weg, want wij moeten in het zadel 
blijven. Onze leer van eigen gerechtigheid, 
werken door de wet, moet blijven bestaan.’ 
En dan Johannes met die goddelijke ironie, 
hij zegt: ‘Hij was in datzelve jaar hogepries-
ter en hij profeteerde.’ Ja, hij profeteerde, 
maar zonder profijt. Dat is wat! Hij profe-
teert zonder profijt! En nu heeft die man 
geprofeteerd zonder profijt. 
Och zie hem daar eens staan in vol ornaat, 
het is immers geen Grote Verzoendag, dan 
ging hij niet in vol ornaat. Hij staat in vol 
ornaat, met de muts op zijn hoofd: de hei-
ligheid des Heeren. Daar staat hij met de 
Urim en de Tummim in de borstlap. Maar 
vragen naar de Heere en Zijn sterkte is er 
niet bij. Nee, hij weet het wel: Jezus moet 
het veld ruimen. O, dwaze Kajafas, had het 
eens eerlijk erkend: met mijn gerechtigheid 
is het gedaan nu Jezus is gekomen, Hij gaat 
aan het recht des Heeren voldoen. O, had 
toch… want straks gaat Kajafas zijn kleren 
scheuren, nietwaar, als de Heere Jezus daar 
spreekt. Ach man, had toch je mantel opge-
hangen en had nou werkelijk met emeritaat 
gegaan. Dat betekent: rusten, uitrusten in 
het werk van de dierbare Middellaar. Maar 
het is er niet bij, want de mens van nature 
die wil zegevieren, die wil triomferen. 
En nochtans, Johannes die zegt het: ‘En dit 

10



zeide hij niet uit zichzelven; maar zijnde 
hogepriester deszelven jaars, profeteerde 
hij dat Jezus sterven zou voor het volk.’ En 
nu vraagt iemand: hoe zit dat dan nu met 
een zendingsbijeenkomst? Want u heeft 
het nu wel over dat werk van de Heere 
Jezus in beginsel, u heeft het wel over die 
profetie ‘dat er één sterve voor het hele 
volk’. Maar hoe zit dat nu met die zending, 
hoe legt u die link nou? Nou die leg ik niet, 
die legt Gods Woord. Want hoor eens wat 
er nu verderop staat. ‘En niet alleen voor 
dat volk, maar ook op-
dat Hij de kinderen 
Gods die verstrooid wa-
ren tot één zou verga-
deren.’ Nogmaals, wat 
hier staat is niet uit de 
mond van Kajafas. Bij 
Kajafas blijft het alleen 
maar bij die woorden: 
‘Het is u nut dat één 
mens sterve voor het 
volk en het hele volk 
niet verloren ga.’ Maar 
Johannes, door de in-
spiratie van de Heilige 
Geest, die geeft er een 
uitleg aan en hij zegt: 
‘dit zei Kajafas als ho-
gepriester.’ Die dwaas (hij wil er niet aan), 
maar straks gaat hij als het ware dat Lam 
als hogepriester naar de slachtplaats bren-
gen. Hij profeteert van dat heerlijke werk 
wat in oude tijden in de offerdiensten is 
voorspeld. En dat gaat straks in vervulling 
komen. Daarvan is Kajafas hier een laatste 
profeet. Maar hij doet nog iets meer, want 
het gaat hier niet alleen over het volk, het 
volk der Joden. Maar, staat er, het is voor 
het volk der kinderen Gods die verstrooid 
waren opdat die tot één vergaderd zouden 

worden. 
Geliefden, juist in dat tweede gedeelte ligt 
een heerlijk zendingsperspectief. Want 
hier, nadat dus gesproken is dat Kajafas dit 
als hogepriester gesproken heeft en dit als 
profetie geschieden moest, wordt dat dus 
vervolgd met: ‘niet alleen voor dat volk’. Als 
wij in de oorspronkelijke Griekse taal kij-
ken dan wordt er hier gesproken over twee 
soorten volk. In de eerste plaats ‘laos’ en in 
de tweede plaats over ‘ethnos’. ‘Laos’ is Is-
raël en ‘ethnos’ is het volk buiten Israël. Wij 

kennen die uitdrukking 
wel ‘etnische minderhe-
den’, dat zijn degenen 
die niet van ons land 
zijn. Dus je hebt het 
hoofdvolk, de ‘laos’ en 
dan krijg je de ‘ethnos’. 
Maar nu heeft Kajafas 
geen Grieks gespro-
ken, maar Kajafas heeft 
uiteraard in zijn eigen 
taal, het Hebreeuws, 
gesproken. En daar 
ken je dit onderscheidt 
ook, en daar heeft hij 
gesproken over ‘ami’ 
en in de tweede plaats 
over de ‘gojim’. En nu 

kunnen we als het ware zeggen: ‘ami’ dat is 
Israël. U kent dat wel uit Hosea, nietwaar. 
Dan moet dat kind de naam dragen Lo-
Ami: je bent niet meer Mijn volk. Maar dan 
later mag dat Lo-Ami, Ami worden: toch 
Mijn volk! En dan is daar ook de ‘gojim’, 
dat zijn degenen die er buiten liggen, die 
de wet niet kennen. 
En nu staat er hier in Gods Woord: ‘pro-
feteerde hij dat Jezus sterven zou voor het 
volk; En niet alleen voor dat volk, maar 
opdat Hij ook de kinderen Gods die ver-

Hij profeteert van dat heerlijke 

werk wat in oude tijden in de 

offerdiensten is voorspeld.  

En dat gaat straks in vervulling 

komen. 
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strooid waren, tot één zou vergaderen.’ Dat 
zijn de ‘ethnos’, die worden kinderen Gods 
genoemd en de meesten moesten nog ge-
boren worden, ze werden al kinderen Gods 
genoemd in het voornemen Gods. Denk 
erom, in het voornemen Gods! Calvijn te-
kent hierbij aan: het waren toen nog ver-
strooide schapen, het waren toen nog wilde 
dieren, het was toen nog het woeste volk 
dat voor Hem zal knielen (psalm 22). Maar 
in het voornemen van God heten ze de kin-
deren Gods. Hij gaat ze overal toebrengen! 
Die dwaze Kajafas lag er helemaal buiten 
en toch mag hij daarover profeteren. Die 
dwaas, als een Bileam goed over God spre-
ken en er zelf buiten liggen. Kajafas die 
mag zeggen dat er heil op handen is voor 
Jood en ook voor de heiden. De heiden 
die hier nog verstrooid is, ja want dat staat 
er toch: ‘en niet alleen voor dat volk, maar 

opdat Hij ook de kinderen Gods die ver-
strooid waren, tot één zou vergaderen.’ En 
waar kom je nou voor het eerst het woord-
je ‘verstrooid’ tegen in de Bijbel? Dat kom 
je tegen in Genesis 11, want daar lezen we 
dat al die mensen verstrooid werden over 
de hele aarde. En nu gaat de Heere die 
verstrooiden bijeen brengen, dat staat in 
Gods Woord. En dan lees ik ook dat er een 
volk was, in Mattheüs 9, dat zat onder het 
gehoor van de Heere Jezus. En die heten 
‘verstrooid’ en dan lees ik ook dat de Heere 
Jezus met innerlijke ontferming juist over 
die verstrooiden bewogen was. 
Verstrooid, wat is dat verstrooid? Betekent 
dat: hier een paar mensen en daar een paar 
mensen? Ook dat! Maar verstrooid wil ook 
zeggen: we weten het niet meer, we zijn het 
spoor bijster, gelijk een schaap heb ik ge-
dwaald in het rond. Wat zijn er veel mensen 
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die het spoor bijster zijn. Wat zijn er veel 
mensen die de weg kwijt zijn. Van nature 
zijn we allemaal de weg kwijt. Maar, wat is 
nu het Evangelie? Dat de Heere mensen 
gaat opzoeken in de sloppen en dat Hij hen 
gaat overtuigen van zonde, maar ook van de 
Vreemde Gerechtigheid en van het voltrok-
ken oordeel. Opdat zo blinde heidenen, nu 
van God gescheiden, eens Zijn Heil gaan 
erkennen. In Nederland, in de Balkan, ja 
waar al niet! 
Ja, als we denken aan deze woorden die 
tweeduizend jaar geleden zijn opgetekend, 
dan ligt daar ruimte in voor de evangeli-
satie van vandaag de dag. Want het moest 
toen nog zevenhonderd jaar duren dat on-
der een deksel Willibrod naar Nederland 
moest komen. Ja, denk erom, onder een 
deksel! Wat een dwalingen! Maar toch… 
Hier staat het al: het welbehagen des Hee-
ren zal door Zijn hand gelukkiglijk voort-
gaan. Het is eigenlijk een herhaling van 
wat de Heere Jezus elders zegt: Ik heb nog 
andere schapen die van deze stal niet zijn, 
die moet Ik ook toebrengen. En later in het 
hogepriesterlijke gebed, dan bidt Hij voor 
degenen die door het woord van de evan-
gelisten in Hem zullen gaan geloven.
Zie, dat alles ligt hier verklaard. Nog één 
maal lezen we die laatste woorden: ‘en niet 
alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook 
de kinderen Gods die verstrooid waren, 
tot één zou vergaderen.’ En dan wordt het 
straks één kudde en één Herder en, lieve 
mensen, daar zal u toch niet buiten liggen? 
Daar zal u toch niet buiten staan? U zult 
ze straks toch niet binnen zien gaan uit alle 
tongen, uit alle natiën (van de Balkan, uit 
Japan, uit Zuid- en Noord-Korea, uit Afri-
ka, uit Staphorst, uit Elspeet) én u staat er 
buiten!? Lieve mensen, dat zal toch niet 
waar zijn! Want, denk erom, er ligt ruimte 

in Hem, daar ligt ruimte voor mensen die 
moeten zeggen: het is bij mij vandaan bui-
ten hoop! Dat zij zo!

Ds. M. van Kooten

Zingen Psalm 22 vers 14 en 16:
Vers 14
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en 
mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wo-
nen,
Tot Hem bekeerd.

Vers 16
Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
Om ‘t nakroost, dat den HEER wordt toe-
bereid,
Te melden ‘t heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.
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» Van de penningmeester

Geachte lezers, beste zendingsvrienden,
Pinksteren ligt net achter ons. Het feest is be-
gonnen in Jeruzalem, maar het is nog steeds 
niet afgesloten, het breidt zich uit over de 
hele wereld. De apostelen werden toegerust 
door de Heilige Geest om dit werk te mogen 
doen. Ze spraken zelfs in vreemde talen om 
zo Gods grote werken te verkondigen. En 
zo mag het vandaag nog steeds gaan. Ver-
schillende zendingsorganisaties zijn ontstaan 
vanuit de nood, omdat er behoefte was om 
mensen bekend te maken met de rijkdom 
van het Evangelie, van Jezus Christus en 
Dien gekruisigd. Het werk van de Balkan 
Zending mag daar een klein onderdeel van 
zijn en vindt zijn werkterrein voornamelijk 
op Balkan. 
Uit de verantwoording van de ontvangen 
giften blijkt dat we het mooie bedrag van € 
52.301,19 hebben ontvangen, waaronder een 
legaat van € 8.523,01. We willen een ieder die 
hier aan bijgedragen heeft, bedanken voor de 
financiële ondersteuning voor het werk op de 
Balkan.
En er werden op die dag toegedaan op de 
Balkan ... zielen. Ja, wat zouden we daar 
graag een getal invullen, misschien nog wel 
gerelateerd aan het hierboven genoemde be-
drag. Maar één ding mogen we weten “en de 
Heere deed dagelijks tot de Gemeente die 
zalig werden”. Wat geeft dat een troost en 
een belofte voor ons en u die bij de Balkan 
Zending betrokken bent. 
Bidt u in het licht van bovenstaande voor het 
onderwijs wat gegeven mag worden door ds. 
S. Ralevic en zijn broeders op de Theologi-
sche school?

OVERZICHT GIFTEN  VAN 
1 OKTOBER 2016 T/M 31 
MAART 2017
Chr. Geref. Kerk Damwoude € 692,30
Chr. Geref. Kerk Meerkerk € 200,00
Chr. Geref. Kerk Rijnsaterwoude € 50,00
Ger. Gemeente  Emmeloord € 100,00
Ger. Gemeente Leerdam € 50,00
H.H.G. Achterberg € 25,00
H.H.G. Elim € 486,60
H.H.G. Elspeet € 150,00
H.H.G. Heesbeen € 425,00
H.H.G. IJsselmuiden/Grafhorst € 400,00
H.H.G. Kruiningen € 495,05
H.H.G. Leerbroek € 250,00
H.H.G. Maartensdijk € 575,00
H.H.G. Nederhemert € 986,40
H.H.G. Oud Beijerland € 100,00
H.H.G. Ouddorp € 750,00
H.H.G. Schoonrewoerd € 200,00
H.H.G. Staphorst € 500,00
H.H.G. Wijk bij Heusden € 200,00
Herv. Evangelisatie Hardegarijp € 125,00
Evangelisatie Loosduinen € 100,00
O.G.G.  Hendrik Ido Ambacht € 500,00
O.G.G. Schaapsweg Ede € 500,00
O.G.G.  Ederveen € 50,00
Vrije O.G.G Oldebroek € 1.255,50
Vrouwenvereniging Dorkas Oldebroek € 500,00
Vrouwenvereniging Tabitha Rijssen € 600,00
Overige kerken € 1.350,00
Giften scholen met de Bijbel Staphorst € 1.605,00
Pieter Zandt sg. € 1.452,56
Legaten € 8.523,01
Kindermiddag Staphorst € 876,52
Zendingsdag Kampen € 6.132,24
Giften particulieren € 22.096,01

Totaal € 52.301,19
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» Van de penningmeester

Bestellen?
Dit stevig gebonden boek is te bestell-
len via de website: www.balkanzending.
nl, via de mail: info@balkanzending.nl 
of telefonisch: 0529 – 466647. 
Gratis thuisbezorgd.

Op ’t kinderlijk gebed
16 historische verhalen voor jong en oud

Dit boek bevat 16 historische verhalen voor jong en oud die zich kortere of 
langere tijd geleden hebben afgespeeld. Het gaat hierbij niet om mensen, 
maar om Gods bijzondere werk in hen geschonken uit enkel genade. Diepe 
beproevingswegen waarin de Heere zijn kinderen leidt, worden er verhaald, 
maar ook Godverheerlijkende uitkomsten, zelfs bij het naderen van de dood. 
Duidelijk blijkt dat de Heere zorgt voor Zijn eigen duurgekocht - met bloed 
betaalde - Kerk en dat Hij niet laat varen de werken die Zijn hand begon. 
Tegelijkertijd zien we ook dat het bloed van de martelaren het zaad van Gods 
Kerk is. Tip: geschikt om weg te geven 
bij bijv. verenigingen.

€ 12,95 per stuk
3 stuks voor € 35,-
5 stuks voor € 50,-




