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Door genade kende hij Hem 
die hij predikte.

En hij predikte terstond Christus in de 
synagogen, dat Hij de Zone Gods is. – 

Handelingen 9: 20

Hoe noodzakelijk is dat voor iedere predi-
ker van vrije genade. Hoe noodzakelijk die 
zaligmakende kennis van Hem in de weg 
van het ware zaligmakende geloof voor een 
ieder onzer!
Hij hoefde niet te prediken met vergader-
de kennis van anderen of wel van dodemans 
hersenen. De Heere had zich zaligmakend 
aan hem geopenbaard in Zijn Koninklijk 
ambt. Saulus werd gear-
resteerd in  de weg van 
dodelijke haat tegen de 
Heere op de weg naar 
Damascus. O mijne 
mede reizigers dat is 
nu ons allerellendigste 
beeld van nature! God 
liefhebben en zoeken? 
Nee geenszins! Integen-
deel! We zijn van nature 
geneigd God en mijn 
naaste te haten. O vre-
selijke ontdekking voor 
godsdienstige mensen die denken God  te 
kennen buiten deze kennis! O noodzakelij-
ke ontdekking! O dodelijk uur, wanneer de 
Heere u zo tegen komt op uw weg naar de 
buitenste duisternis. U komt te ontdekken 
door het majesteitelijke licht van Zijn Hei-
ligheid. Waar u ter aarde moet vallen en 
bemerken blind te zijn in ‘s Heeren wegen. 
Gearresteerd ter verdoemenis! Rechtvaardi-
ge verdoemenis! En uit te moeten roepen: 

Wie zijt Gij Heere! Hem zo niet te kennen! 
Als al uw godsdienst blijkt bittere vijand-
schap tegen het Kruis van Christus te zijn. Ik 
ben Jezus die gij vervolgd en daarom Mijn 
kinderen haat. Maar o wonder als Hij ons zo 
nog majesteitelijk tegenkomt, mijn mederei-
zigers naar de eeuwigheid! En ons niet laat 
in onze onuitsprekelijke diepe ellende maar 
er ons recht aan komt te ontdekken. Zodat 
het brood tranenbrood wordt en het drinken 
bittere gal. 
Niet meer te weten waar te gaan en opge-
richt en bij de hand gevat te worden en zo 
geleid te worden in de rechte weg, de weg 
des rechts. Uit te moeten roepen: verloren, 
verloren, rechtvaardig verdoemd. En o won-
der nog te leven. Ja, in die nood en dood een 
wonderlijke vertroosting te ontvangen een 

belofte van de Heere 
dat een prediker zal ko-
men hem de  handen 
op zal leggen om Hem 
de Heere te doen zien. 
Maar de belofte is de 
beloofde zaak nog niet. 
Drie dagen sterven en 
ter helle neergewor-
pen te worden en ten 
derde dage te leven en 
dan toch niet te sterven  
o eeuwig wonder. Dat 
kan alleen als Hij met 

mij sterft en met mij opstaat. Ik in Hem sterf 
en in Hem opsta. Hij mijn leven te worden 
door Zijn plaatsvervangend sterven. Ik weet 
dan niet anders meer dan Jezus Christus en 
Die (en niet ik) gekruisigd. O eeuwig won-
der! Mijn zonde werd Zijn zonde en mijn 
schuld, Zijn schuld, mijn doods vonnis, Zijn 
dood. Zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid 
en Zijn heiligheid de mijne. O, mijn heer-
lijke Doodsbegraver en Hellesluiter, mijn 

» Meditatief

De Heere had zich zaligmakend 

aan hem geopenbaard in  

Zijn Koninklijk ambt
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heerlijke gerechtigheid en vrede is Hij!  
En hij predikte terstond Christus dat Hij de 
zone Gods is. Is hoort U Hij IS het ja alleen 
Hij is het. Als jij het niet meer bent. Ik het. 
Ik ben zegt Hij de Weg de waarheid en het 
leven ja de Opstanding en het Leven. Wie in 
Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestor-
ven. Kent u Hem zo door heerlijke open-
baring? Predikt u Hem zo aan kinderen en 
kleinkinderen. Als een uitverkoren vat dat is 
een zeer bemind instrument om Zijn naam 
te dragen? Ja dat maak Ik u terstond o mijn 
geliefde Saulus. Dat zijn de ware predikers 
die ware getuigen van Hem in vernede-
ring en verhoging geworden zijn. Die Hem 
leerden kennen in oordeel en vrijspraak.  
Door de prediking van wet en evangelie. U 
allen Gode zeer bevolen hier en in Servië. 

Lezen: Handelingen 9: 20-31.

Ds. K. Veldman
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Voor u ligt opnieuw een periodiek met 
hierin informatie met betrekking tot het 
werk van de Balkan Zending. De jaarlijk-
se zendingsdag heeft geruime tijd geleden 
plaatsgevonden. Een dag waarop het Zaad 
gestrooid mocht worden! Heeft u het zo 
gehoord en verstaan, dat u vrucht draagt en 
voortbrengt? (Matth. 13: 23) Een vraag om 
mee in te keren tot onszelf! De toespraak 
die aldaar gehouden is door Stefan Ralevic, 
vindt u in deze periodiek. 
In april is ds. M. Veldman overgekomen 
naar Nice om te starten met de cursus, waar-
over we u in de vorige periodiek schreven. 
Verschillende dagdelen heeft hij colleges ge-
geven aan het BTS. Deze cursussen werden 
gevolgd door de huidige studenten, maar 
ook door mogelijke aanstaande studenten. 
Als bestuursleden hebben we een stuk van 
het college van ds. M. Veldman gevolgd 
over Gods zelfopenbaring. Bijzonder om te 
ervaren dat deze leerstof herkenning opriep 
bij studenten. O.a. student Jacob die ds. M. 
Veldman erg levendig en ‘hartelijk (met het 
hart)’ vertaalde, gaf aan dat dat kwam omdat 
datgene wat ds. M. Veldman leerde weer-
klank vond in zijn hart. Een andere student 
stond tijdens dit college op om getuigenis te 
geven van Gods werk in zijn leven. Wonder-
lijk, dat in zo’n immense stad als Nis waar 
men het verschil tussen ‘de linker- en rech-
terhand niet weet’, ook Wet en Evangelie 
mag klinken. En er zo, onder Gods zegen, 
nietige dienstknechten uitgestoten mogen 
worden, daar de velden wit zijn om te oog-
sten! Tot roem en eer van Zijn Naam en tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk! 
We laten hier een reactie van Stefan Ralevic 
volgen op de gevolgde lessen: 

‘Toen ik hoorde welk onderwerp ds. M. Veld-
man wilde behandelen, was ik een beetje ver-

» Van de bestuurstafel
baasd, omdat ik dacht dat we dit afgelopen 
jaren al hadden gehad in de opleiding. 
Maar direct vanaf het begin van de semi-
nars van ds. M. Veldman veranderde deze 
gedachte. Al snel bemerkte ik dat de rijkdom 
in God, waarover gesproken werd, me erg 
aansprak. Velen zijn negatief zodra ze het 
woord ‘dogma’ of ‘dogmatiek’ horen. Som-
migen zeggen, geef me de Bijbel maar, ik 
hoef geen dogma’s. Oh, wat een gebrek van 
inzicht. Het eerste wat we van ds. M. Veld-
man leerden, is dat dogma’s vanuit de Bijbel 
voortkomen en over de Bijbel gaan, en ze 
van groot belang zijn voor ons leven en onze 
dienst van God. 
Voor sommige mensen leiden dogma’s tot 
verveling, maar deze dagen in Nis  was het 
onmogelijk ons níet te verheugen en zorg-
vuldig elk gesproken woord te beluisteren. 
Want ds. M. Veldman sprak er zeer ernstig 
over, maar ook met veel toewijding. Emotio-
neel, maar tegelijkertijd zakelijk en duidelijk.
Enkele weken later probeerde een oudere 
student een bepaald onderwerp van de dog-
matiek uit te leggen aan den eerstejaars stu-
dent, maar deze student reageerde: ‘Ik wilde 
wel dat ds. M. Veldman nu hier was, ik be-
greep elke zin die hij uitlegde..’
Tot slot, het was een zegen met ds. M. Veld-
man te spreken en naar hem te luisteren in 
Nis. Het is zo belangrijk de dogmatiek van 
Gods Woord te geloven en te begrijpen, en 
dat we bereid zijn ons leven in Zijn dienst 
te besteden, zoals velen ons zijn voorgegaan.’

In de afgelopen periode zijn er een tweetal 
bezoeken gebracht door bestuursleden, u 
vindt hiervan een (foto)verslag in deze peri-
odiek. We bevelen het werk van de stichting 
in Servië, maar ook als bestuur in Neder-
land, aan in uw gebeden!
Het bestuur
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» Verslag reis Servië

Verslag reis Servië
Wij zijn donderdagavond 21 juni naar 
Belgrado gevlogen en daar hebben we de 
nacht overnacht in een hotel in de buurt 
van het vliegveld. De volgende mor-
gen zijn we met de auto naar Arandjelo-
vac   gereden waar ds. S. Ralevic woont.  
We werden zeer gastvrij ontvangen en 
mochten een goed gesprek hebben. Als 
we dan horen hoeveel boeken en trakta-
ten er per dag verstuurd worden, dan ra-
ken wij daar van onder de indruk. Mensen 
die om het geestelijk woord vragen! Dan 
worden wij als Nederlanders beschaamd, 
want gebeurt dat hier in Nederland nog, 
die honger naar het geestelijk woord? Als 
je ds. Ralevic hierover hoort spreken, dan 
stralen zijn ogen en dan merk je hoe graag 
hij dit werk mag doen. Zijn zoon Robert 
helpt hier zijn vader bij wat betreft het 
drukken en verzenden van de boeken. Na 
alles door gesproken te hebben zijn we 
doorgereisd naar Nis.

Inmiddels is het dan ook vrijdagavond als 
we in Nis aankomen, wij werden daar har-
telijk ontvangen door ds. Ralevics broer 
Sedo. Wij hebben kort met elkaar gespro-
ken, maar zijn daarna spoedig naar het ho-
tel gegaan. Dit hotel ligt iets op een berg, 
wat een prachtig uitzicht geeft over de 
stad Nis.

Zaterdagmorgen zijn we naar BTF ge-
gaan, welke door Ds. Ralevics broer Sedo, 
die ook dominee is, en zijn zoon Emanuel 
wordt aangestuurd. BTF, zoals jullie in-
middels weten, probeert studenten op te 
leiden die een roeping hebben tot domi-
nee of pastoraal werker. Wij moesten daar 
een aantal praktische zaken bespreken zo-
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dat ze de lessen beter konden geven. Zoals 
de inrichting van een extra klaslokaal, enz. 
Wat wij prachtig aan hun vinden is hoe zei 
met een kleine portemonnee toch alles 
zo goed in kunnen richten, dat er alles zo 
netjes en keurig uitziet. In april hadden 
de studenten les gehad van ds. M. Veld-
man, dit werd zeer gewaardeerd! Dit is 
geregeld en gefinancierd door de Balkan 
Zending, want het bestuur vindt het zeer 
belangrijk dat het zuivere Woord daar ge-
bracht wordt.
Het is prachtig als je bij de school in de 
buurt rondkijkt met al die stalletjes en 
kraampjes, waar de mensen hun eigen 
groente en fruit proberen te verkopen 
Na een goed gesprek, deze zaterdagmor-
gen, mochten we weer huiswaarts keren. 

Dit alles is wel zo de Heere wil en wij le-
ven en dat het niet uit mensen voortkomt. 
Alles is in Gods besturende hand.

Bestuursleden: J. Koster en R. Talen
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» Toespraak 

Toespraak Stefan Ralevic 
tijdens zendingsdag 2018

1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon 
van Hachalja. En het geschiedde in de 
maand Chisleu, in het twintigste jaar, 
als ik te Susan in het paleis was;

2. Zo kwam Hanani, een van mijn broede-
ren, hij en sommige mannen uit Juda, 
en ik vraagde hen naar de Joden, die 
ontkomen waren (die overgebleven wa-
ren van de gevangenis), en naar Jeruza-
lem.

3. En zij zeiden tot mij: De overgebleve-
nen, die van de gevangenis aldaar in 
het landschap zijn overgebleven, zijn 
in grote ellende en in versmaadheid; en 
Jeruzalems muur is verscheurd, en haar 
poorten zijn met vuur verbrand.

4. En het geschiedde, als ik deze woorden 
hoorde, zo zat ik neder, en weende, en 
bedreef rouw, enige dagen; en ik was 
vastende en biddende voor het aange-
zicht van den God des hemels.

5. En ik zeide: Och, Heere, God des he-
mels, Gij, grote en vreselijke God! Die 
het verbond en de goedertierenheid 
houdt dien, die Hem liefhebben, en 
Zijn geboden houden.

6. Laat toch Uw oor opmerkende, en Uw 
ogen open zijn, om te horen naar het 
gebed Uws knechts, dat ik heden voor 
Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor 
de kinderen Israels, Uw knechten; en 
ik doe belijdenis over de zonden der 
kinderen Israels, die wij tegen U ge-
zondigd hebben; ook ik en mijns vaders 
huis, wij hebben gezondigd.

7. Wij hebben het ganselijk tegen U ver-

dorven; en wij hebben niet gehouden 
de geboden, noch de inzettingen, noch 
de rechten, die Gij Uw knecht Mozes 
geboden hebt.

8. Gedenk toch des woords, dat Gij Uw 
knecht Mozes geboden hebt, zeggende: 
Gijlieden zult overtreden, Ik zal u on-
der de volken verstrooien.

9. En gij zult u tot Mij bekeren, en Mijn 
geboden houden, en die doen; al waren 
uw verdrevenen aan het einde des he-
mels, Ik zal hen vandaar verzamelen, 
en zal ze brengen tot de plaats, die Ik 
verkoren heb, om Mijn Naam aldaar te 
doen wonen.

10. Zij zijn toch Uw knechten en Uw volk, 
dat Gij verlost hebt door Uw grote 
kracht en door Uw sterke hand.

11. Och, Heere, laat toch Uw oor opmer-
kende zijn op het gebed Uws knechts, 
en op het gebed Uwer knechten, die 
lust hebben Uw Naam te vrezen; en 
doe het toch Uw knecht heden wel ge-
lukken, en geef hem barmhartigheid 
voor het aangezicht dezes mans. Ik nu 
was des konings schenker.

Als we kijken naar de situatie in de tijd van 
Nehemia zoals dat was in Jeruzalem en als 
we kijken naar de geestelijke situatie en 
omstandigheden toen, dan kunnen we dat 
vergelijken met de situatie in mijn land. 
Er zijn een hoop mensen in Servië zonder 
geestelijke muren in hun hart zijn. 
Ik wil een gedeelte van een verhaal met 
u delen over een klein dorpje in China.  
De onderwijzeres van de zondagsschool 
was bezig de kinderen te onderwijzen over 
het belang van het gebed. Ze zei: ‘Als jullie 
geloof hebben als je bid, dan kun je zelfs 
bergen verzetten.’ En vlakbij dat dorp lag 
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een berg die heel veel problemen gaf in 
het dorp. Het dorp was omringd door die 
berg, ze hadden daardoor weinig zon in 
hun dorpje. Het was nat en koud en het 
was moeilijk om er te leven. En toen zei-
den de kinderen tegen de lerares van de 
zondagsschool: ‘Wij gaan bidden dat God 
die berg verzet, zo hebben wij een beter 
leven in ons dorp.’ Maar de juf krabbelde 
terug: ‘Dat is geen goed idee!’, maar de 
kinderen zeiden: ‘Maar u zei het toch!’ En 
die kinderen begonnen te bidden en de juf 
bad mee. Na een paar weken gebeurde het 
dat er een onderdeel van het Chinese leger 
naar het dorp kwam en 
vertelde dat ze daar een 
militaire basis wilden 
maken, maar die berg 
was ook voor het leger 
een probleem. En ze 
kwamen met grote ma-
chines en explosieven 
en na een paar weken 
was op de plaats waar 
de berg had gestaan 
een vlak terrein, waar 
ze een militaire basis 
hadden gebouwd. In die weg heeft de Hee-
re het gebed van die kinderen verhoord. 
Dit is een goed voorbeeld om te laten zien 
hoe belangrijk het gebed is. En wat u moet 
zien in hoofdstuk 1 van Nehemia is dat Ne-
hemia allereerst bad tot de Heere, om de 
Heere te vragen met het volk te zijn. 
Ik zal heel snel met jullie kijken naar een 
paar dingen die wij van het gebed van Ne-
hemia kunnen leren. In de eerste plaats is 
Nehemia bezorgd en bezet met een pro-
bleem. Op dat moment zat hij in gevangen-
schap. In die tijd had Perzië de plaats inge-
nomen van Babel als de grootste macht in 
de regio. En de Perzen hadden een andere 

manier van regeren dan in Babylonië, het 
doel van de Perzen was om de mensen die 
ze weggevoerd hadden, opnieuw te plaat-
sen in hun geboorteland. Ze gaven ze een 
bepaalde vorm van autonomie én ze moes-
ten belasting betalen. Op die manier gin-
gen er mensen terug naar Jeruzalem. Maar 
Nehemia was nog in Perzië en hij had daar 
een beste baan. Het was een welgestelde 
man, de man werd gerespecteerd. Dus je 
zou je af kunnen vragen wat was zijn pro-
bleem? Het probleem voor Nehemia was 
dat de muren van Jeruzalem en de tempel 
waren verwoest. Hij was de schenker van 

de koning, maar daar 
was hij niet tevreden 
mee. Hij vroeg aan zijn 
broeders naar de condi-
tie van Jeruzalem. We 
zullen vers 2 lezen: ‘Zo 
kwam Hanani, een van 
mijn broederen, hij en 
sommige mannen uit 
Juda, en ik vraagde hen 
naar de Joden, die ont-
komen waren (die over-
gebleven waren van de 

gevangenis), en naar Jeruzalem.’ Als Nehe-
mia het antwoord krijgt, zoals we kunnen 
lezen in vers 3, zie je dat de muren totaal 
verwoest en de poorten verbrand zijn. En 
als hij zich bedenk wat de conditie, de toe-
stand van Jeruzalem is, maakt dat hem be-
zorgd en dat bezet hem. 
Als je de geestelijke toestand rondom ons 
ziet? Als je mensen tegenkomt die nooit 
in hun leven van het Evangelie gehoord 
hebben? Of mensen die nooit naar de kerk 
gaan of ze zijn gestopt om naar de kerk te 
gaan. Zijn wij daar ook bezorgd en bezet 
mee? Of zegt u: ‘Nou ja, m’n zaken lopen 
goed en ik ben een gerespecteerd mens in 

Als jullie geloof hebben 

als je bid, dan kun je 

zelfs bergen verzetten
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m’n stad. Het gaat met mij wel goed, wat 
zou ik me om een ander bezorgd maken?’ 
Nehemia was een zeer gerespecteerd en 
welgesteld man, maar hij was toch bezorgd 
over de situatie in Jeruzalem. Het eerste 
wat hij deed, voor hij ook maar iets deed, 
was in gebed gaan. En als je naar zijn gebed 
luistert, zie je zijn overtuiging aangaande 
het karakter van God (het wezen van God, 
de deugden van God). Je komt dat tegen in 
vers 5: ‘En ik zeide: Och, Heere, God des 
hemels, Gij, grote en vreselijke God! Die 
het verbond en de goedertierenheid houdt 
dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden 
houden.’ Nehemia be-
lijdt daar dat God ach-
ter en boven alles is wat 
wij zien. Hij heeft zowel 
de God van de aarde 
als van de hemel en er 
is geen God behalve 
Hem. Dus zo overtuigd 
van het Wezen Gods, 
dat de grootste koning 
in die tijd voor Nehemia 
een klein mannetje was. 
Want wat is de grootste 
koning in het oog voor of tegenover God? 
Voordat Nehemia dus aan de koning toe-
stemming ging vragen om naar Jeruzalem 
te gaan, vroeg hij eerst de Koning der Ko-
ningen. De Enige Die hem toestemming 
kon geven om daar te werken. 
Het derde wat wij kunnen zien in zijn ge-
bed is de belijdenis van de zonden, nadat hij 
zijn zorg had uitgesproken over de toestand 
en zijn overtuiging had uitgesproken over 
Gods Wezen, deed Nehemia een volgende 
stap en hij beleed/erkende voor de Heere 
zijn zonden en de zonden van zijn volk. We 
lezen dat in vers 6 en 7: ‘Laat toch Uw oor 
opmerkende, en Uw ogen open zijn, om 

te horen naar het gebed Uws knechts, dat 
ik heden voor Uw aangezicht bid, dag en 
nacht, voor de kinderen Israëls, Uw knech-
ten; en ik doe belijdenis over de zonden der 
kinderen Israëls, die wij tegen U gezondigd 
hebben; ook ik en mijns vaders huis, wij 
hebben gezondigd. Wij hebben het ganse-
lijk tegen U verdorven; en wij hebben niet 
gehouden de geboden, noch de inzettin-
gen, noch de rechten, die Gij Uw knecht 
Mozes geboden hebt. Het is één ding om 
bezet en bezorgd te zijn over een probleem 
en het is goed om in je leven bepaalde din-
gen te hebben waar je bezorgd over bent. 

Maar het is iets anders 
om overtuigd te zijn van 
het wezen van God is. 
Maar de meeste men-
sen stoppen daar en 
maken nooit de volgen-
de stap en die volgende 
stap is het belijden van 
zonde. Wij proberen 
altijd onze zonden voor 
de Heere te verbergen. 
Alsof de Heere ze niet 
ziet. En dat herinnert 

me aan een volgend verhaal. Het verhaal 
gaat over werknemers van Boeing, een 
vliegtuigfabriek. Ze hadden besloten sa-
men een reddingsvlot te stelen om daar-
mee op de rivier te varen. Een boot waarin 
bij noodgevallen mee gevaren kon worden. 
Ze hadden het gestolen om een geintje uit 
te halen op de rivier. Ze waren één ding 
vergeten dat elke boot was uitgerust met 
een apparaatje, zodat je kon zien op welke 
plaats die was. Toen ze de boot opbliezen 
en op het water legden, waren ze verbaasd 
dat er een helikopter kwam. Het is hetzelf-
de met ons, we proberen wat zonden en 
slechte dingen voor de Heere te verbergen, 

Hij heeft zowel de God van de 

aarde als van de hemel en er is 

geen God behalve Hem
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maar voor de Heere is alles open en zicht-
baar en elke zonde kan door de Heere wor-
den aangewezen en gelokaliseerd worden. 
Voordat we dus iets voor de Heere kunnen 
doen, neem het voorbeeld van Nehemia in 
acht en belijd je zonden voor God. 
Het vierde punt wat we willen delen. 
Dat is het vertrouwen hebben in Gods be-
lofte. Het is niet genoeg dat wij de belofte 
van God kennen, je moet ook je vertrou-
wen er opstellen, ze moeten werkelijkheid 
voor je zijn. Voor Nehemia waren ze echt, 
Nehemia spreekt er op twee manieren 
over. Als Israël zondigt, als Israël Gods ge-
boden overtreedt, zullen ze in een vreemd 
land gezonden worden. Het tweede punt is 
als de gevangenschap/de ballingschap over 
is dan zal de Heere ze terug brengen in Je-
ruzalem. Nehemia zei als het ware tegen 
de Heere: ‘U hebt de eerste belofte uitge-
voerd, wij hebben gezondigd, U hebt ons 
weggevoerd en gestraft.’ Dat was de eerste 
belofte. ‘En als wij nu voor U in de schuld 
komen, zou U ons dan terug willen bren-
gen in Jeruzalem?’ Een vraag voor ons is: 
‘Hebben wij vertrouwen in de belofte die 
God ons gegeven heeft?’ Dat we wel den-
ken ja of nee, maar eigenlijk niet echt gelo-
ven. De Heere geeft ons een groot aantal 
beloftes in de Bijbel. Die hebben we zeer 
ernstig te betrachten. 
We gaan naar het laatste punt, punt vijf uit 
het gebed van Nehemia. Het verlangen/
de overgave om erbij betrokken te wor-
den, dat de Heere als het ware gebruiken 
kan. Hij bracht zijn gebed in de praktijk. 
Soms dan bidden wij of spreken wij, maar 
we zijn er niet bij betrokken, we brengen 
het niet in de praktijk. Maar bij Nehemia 
is alles waar hij voor bad, daar werkte hij 
ook voor. Hij zei niet: ‘Heere stuur er één 
naar Jeruzalem die de boel kan opknappen. 

Heere hier ben ik, zend mij Heere.’ Johan-
nes Calvijn schrijft: het gebed verandert de 
dingen niet, maar God verandert dingen 
in antwoord op het gebed. De Heere liet 
Nehemia zien dat de Heere de verandering 
zou geven in Jeruzalem en dat hij met goed 
gevolg naar de koning zou gaan. Dan gaat 
hij dus naar de koning om toestemming te 
vragen om naar Jeruzalem te gaan, maar 
daar gaat hij niet aan de kant zitten om niks 
te doen. Soms is het gebed een excuus voor 
luie mensen. Je bidt maar je blijft er wel 
mee op je stoel zitten. Maar zo deed Nehe-
mia het niet. Hij bad en ging aan het werk 
voor de Heere. 
Een paar vragen aan u. Is het probleem van 
de kerk, voor u, je broeders en zusters, ook 
ons probleem? Nehemia had kunnen zeg-
gen het gaat met mij goed, ik heb genoeg 
geld en een goede baan, maar hij heeft alles 
achtergelaten en hij ging naar het verwoes-
te Jeruzalem om de muren op te bouwen. 
Heeft u een overtuiging over het karakter/
wezen van God? Bent u ook geneigd en ge-
negen om uw zonden te belijden voor de 
Heere.? Niet alleen om er beter mee voor 
de dag te komen, maar heeft u vertrouwen 
in Gods belofte? Heeft u ook het verlangen 
om betrokken te worden bij het werk van 
God in Zijn Koninkrijk? Ik heb een poosje 
in de bouw gewerkt, het was best een zwa-
re baan, maar geestelijke muren bouwen 
in jezelf, familie of kerk is veel zwaarder. 
Maar de Heere roept ons allen om erbij 
betrokken te worden. De Heere roept ons 
allemaal een steen te nemen, om kracht te 
geven om ook de muren te bouwen. Hij 
hoopt dat u allen betrokken mag worden in 
Gods werk. Moge de Heere u allen zegen.

Stefan Ralevic
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Ds. M. Veldman over het 
lesgeven aan BTF
We hebben een gezegende tijd beleefd 
in Servië. Alhoewel, alles fout dreigde te 
gaan, heb ik juist de hand en tegenwoor-
digheid van den Heere mogen ervaren. De 
morgen waarop ik zou vertrekken kreeg ik 
een berichtje: uw vlucht is geannuleerd. 
Kon ik nog een vlucht vinden? Ja, dan maar 
via Toronto, Parijs, Belgrado. In Parijs 
aangekomen, heb ik haast de vlucht naar 
Belgrado gemist. Eenmaal aangekomen in 
Belgrado, werd me gezegd: ‘Meneer, uw 
bagage is zoek.’ Weer wachten, maar de 
bagage werd niet gevonden. Ondertussen 
stonden ze op mij te wachten in Belgrado. 
Vervolgens hebben we maar aangifte ge-
daan en zijn we mee naar Nis gegaan, zon-
der koffer. Drie dagen later werd de koffer 
gevonden en opgestuurd. Ja, zo is het be-
gonnen. Het was alsof de duivel er alles aan 
deed om het te doen mislukken: ‘Ik zal er 
zo veel mogelijk stokjes voor steken.’ Maar 
dit was voor mij een teken, alhoewel niet 
prettig, dat ik er zijn moest. 

Het was een grote zegen om les te geven en 
twee keer te mogen preken. De Heere was 
werkelijk in ons midden. Om eerlijk te zijn 
zag ik er tegenop, maar het was alsof ik op 
vleugelen werd gedragen. Ook met de stu-
denten was het mooi. We hebben het over 
Christus alleen, Wet en Evangelie, hoe we 
geroepen zijn het Woord te verkondigen 
en te verdedigen en nog vele andere zaken 
gehad. Ook ds. Simo Ralevic heeft een col-
lege bijgewoond en hij heeft getuigd hoe 
dit alles begonnen was met ds. K. Veldman. 
‘En zie hier nu, weer een smaak van de 
‘Banner of Truth’’, zo zei hij. Ook met zijn 

broer, ds. Cedo Ralevic (decaan) en zijn 
zoon Emanuel (administrator) hebben we 
een mooie tijd gehad. We hebben over vele 
dingen gesproken, met name over de zen-
ding daar, hoe moeilijk het is, maar ook hoe 
het gezegend wordt. 
Vrienden, onze medewerkers in Gods Ko-
ninkrijk in Servië staan altijd in de bran-
ding, in woelige en wentelende tijden, 
altijd op de grens van Oost en West, waar 
ze bezig mogen zijn het Evangelie te ver-
kondigen. Het wordt veel aangevallen, 
maar ook bijgevallen. Wonderlijke bekerin-
gen mogen plaatsvinden en verschillende 
studenten van allerlei achtergronden en 
plaatsen mogen worden opgeleid, onder de 
Banier van de waarheid en gerechtigheid 
van Christus. Ik heb er een liefde voor het 
werk en de mensen in Servië in mijn hart 
aan overgehouden en de tegenwoordigheid 
van de Heere ervaren. 

Ook op de terugreis dreigde alles weer fout 
te gaan. ‘U kunt niet over de USA terug 
naar huis, er zijn geen vluchten meer’, zo 
zei men. Dan maar ‘stand-by’. ‘Meneer, er 
is geen plaats meer voor u, hier heeft u uw 
ticket terug.’ Weer wachten! ‘Maar ik zal 
bidden dat er toch een plaatsje zal zijn!’, 
zei ik tegen de vlucht assistent. ‘Ja bid 
maar!’, zei hij, terwijl er niemand meer in 
de wachtruimte was! Even later: ‘Meneer, 
opmerkelijk er is toch nog een plaats voor 
u, nummer 33.’ En zo als allerlaatste passa-
gier toch nog in het vliegtuig. De Heere zal 
voorzien! En zo mocht ik weer thuiskomen, 
na een drukke, maar zeer gezegende tijd. 

Hartelijke groet, bedankt voor uw gebed en 
gaven, en Gode bevolen. 

Ds. M. Veldman
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» Van de penningmeester

Geachte lezers, beste zendingsvrienden

De maand juni ligt net achter ons. Een droge 
maand met hoge temperaturen. De koude 
van de wintermaanden zijn we gauw weer 
vergeten. En dan hebben we het hier in Ne-
derland geriefelijk binnen met cv en houtka-
chels. Servië kun je redelijk vergelijken met 
Nederland alleen in de zomer is het wat war-
mer en in de winter wat kouder. Op zich is dat 
niet erg als je maar beschikt over een goede 
verwarmingsinstallatie. En dat ontbreekt nu 
net op de Theologische school in Nis. Elke 
winter komt het verzoek terug of wij financi-
ele middelen ter beschikking wilden stellen 
voor een goede verwarmingsinstallatie. Als 
bestuur hebben wij besloten aan dit verzoek 
te voldoen. De installatie is aangelegd en de 
studenten en docenten zijn ons daarvoor zeer 
dankbaar. Op deze wijze kunnen de studen-
ten de lessen ook in de winter blijven volgen.
Het mooie bedrag van € 51.284,10 is in de 
achterliggende periode binnen gekomen.  

Het boekjaar 2017 hebben we afgesloten 
met een tekort van € 25.629. Al enkele jaren 
geven we meer uit dan we binnen krijgen. 
Sinds 2014 ondersteunen wij de Theologi-
sche school. Dit doen we uit onze reserves. 
Dit is destijds een bewuste keuze geweest om 
zo ons vermogen af te bouwen. In de komen-
de jaren willen we dit werk verder doorzetten 
en dat is niet mogelijk zonder uw financiële 
steun. Er bestaat nu de mogelijkheid om een 
donatie te doen via de website. 

Donateurs, diaconieën, verenigingen, scho-
len en alle andere mensen die ons werk in de 
achterliggende periode hebben ondersteund, 
hartelijk dank daarvoor. 

OVERZICHT GIFTEN  
VAN OKTOBER 2017 T/M  
MAART 2018

H.H.G. Lekkerkerk € 350,00 
H.H.G. Maartensdijk € 500,00 
H.H.G. Nederhemert € 1.112,35 
H.H.G. Nieuw Lekkerland € 100,00 
H.H.G. Ouddorp € 500,00 
H.H.G. Schoonrewoerd € 200,00 
H.H.G. Staphorst € 500,00 
H.H.G. Wijk bij Heusden € 200,00 
O.G.G.  Hendrik Ido Ambacht € 250,00 
O.G.G. Schaapsweg Ede € 500,00 
O.G.G.  Ederveen € 50,00 
O.G.G.  Oud Beijerland € 100,00 
Vrije O.G.G Oldebroek € 1.332,00 
Stichting Sola Scriptura Kampen € 158,10 
Vrouwenvereniging Dorkas Oldebroek € 750,00 
Vrouwenvereniging Tabitha Rijssen € 500,00 
Overige kerken € 1.818,20 
Giften scholen met de Bijbel Staphorst € 1.220,00 
Pieter Zandt sg. € 995,19 
Kijkavond Willem de Zwijgerschool € 867,65 
Kindermiddag Staphorst € 765,55 
Verkopen boeken/cd’s € 969,60 
Zendingsdag Kampen € 8.731,33 
Giften particulieren € 26.126,60 
 

Totaal € 51.284,10 
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Ds. S. Ralevic vertelt

Hotel in Nis

‘De viervoudige staat’ van Thomos Boston in het Servisch

» Fotoverslag
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Uitzicht vanuit het hotel

De kerkzaal bij het schoolgebouw in Nis

Bestuurslid K. Mulder spreekt docenten en  
studenten van BTF toe

Ds. M. Veldman onderwijst!

Opengeslagen Bijbel met aantekeningen
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