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M E D I TAT I E F

De weg des Heeren

H

et was op initiatief van Petrus dat zeven discipelen
van Jezus besluiten hun
oude handwerk weer op
te pakken. De situatie na Jezus’ kruis
en opstanding was anders dan voorheen. Weliswaar was Jezus hen tot nu
toe twee keer verschenen, echter de
dagelijkse omgang met hun Meester,
zoals voorheen, was er niet meer. Jezus had hen ook nog niet uitgezonden om als apostelen het Evangelie
te gaan verkondigen. Vandaar dat ze
maar besluiten om te gaan vissen.
Echter na een lange nacht van zwoegen werd de balans opgemaakt: ‘en
in die nacht vingen zij niets’. En dan
staat er bovendien nog een Vreemdeling aan de oever Die vraagt of ze
niet enige toespijs hebben. Niet één

‘Want Mijn gedachten zijn
niet ulieder gedachten, en uw
wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

klein visje voor bij de maaltijd. Kort
luidt hun antwoord: ‘Neen’.
Het is een wonderlijke geschiedenis. Christus gaat Zichzelf opnieuw
openbaren aan Zijn vrienden als de
Opgestane. Wat liggen er in deze
openbaringsgeschiedenis ook voor
vandaag rijke lessen. Als eerste zien
we hoe dat door Gods voorzienigheid het net van de zeven ervaren
vissers leeg bleef. God had daar een
doel mee. De opgestane Levensvorst zou zich opnieuw in Zijn grote
kracht openbaren. Om deze wonderlijke les te leren moest het aan
de kant van de discipelen wel eerst
vastlopen. Zo leidt God nog mensen
die Hij in Zijn genade opzoekt. Soms
laat Hij in het natuurlijke leven een
mens vastlopen. Te moeten leren:
‘Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn
niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.’
Het is niet eenvoudig als God voortdurend een andere weg gaat dan
dat wij graag zouden willen. Het
was kennelijk niet eenvoudig voor
deze zeven vissers, gezien hun korte
antwoord. Het was ook niet eenvoudig voor iemand als Jozef. Als slaaf
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‘Werpt het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden.’
Johannes 21:6a
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verkocht te worden en alles wat
daarop nog volgde. En toch hebben
zowel de discipelen als Jozef mogen
ervaren: ‘Want gelijk de hemelen
hoger zijn dan de aarde, alzo zijn
Mijn wegen hoger dan uw wegen,
en Mijn gedachten dan ulieder gedachten’. Jozef mocht het belijden
tegenover zijn broers: ‘Gijlieden wel,
gij hebt kwaad tegen mij gedacht;
doch God heeft dat ten goede gedacht’ (Gen. 50:20). Soms laat de
Heere het in ons natuurlijk leven
vastlopen opdat Hij een plaats in
ons leven gaat krijgen. Juist in de
weg van tegenslagen leren we ons
hart kennen, komt de vijandschap in
ons hart openbaar. Om in deze weg
een vijand voor God te worden. En
zo als een vijand met God verzoend
te worden.
Maar ook in het geestelijk leven laat
de Heere het dikwijls vastlopen.
Zoekers die de zaligheid zoeken in
hun eigen werken voor God. Die wel
eens bemoedigd werden onder een
preek of het zingen van een psalm.
Die diep in hun hart daar stiekem
in rusten. Hun zaligheid op bouwen. Eigenlijk hebben ze helemaal
de opgestane Levensvorst niet no-

Want gelijk de hemelen hoger
zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn
wegen hoger dan uw wegen,
en Mijn gedachten dan ulieder
gedachten.
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dig. Wat een wonder als de Heilige
Geest hen door de prediking van
Wet en Evangelie van al deze gronden gaat afbrengen. Als Hij in plaats
van een gevoelig leven, ons onze
hardheid en onverbeterlijkheid doet
verstaan. Als we alles wat geen
Christus is moeten kwijtraken als
grond voor de zaligheid. Wat kan er
dan een zoeken komen. Een vissen…
maar dan vaak nog aan de linkerzijde. In eigen kracht het met God
in orde willen maken. En dan ook
ondervinden: ‘en in die nacht vingen
zij niets’. Het valt niet mee om met
eigen armoede openbaar te moeten
komen. Herkent u het? Niets anders bij elkaar kunnen vissen dan je
schuldig onvermogen? Ontdekken
dat je netten zo boordevol zitten
met onwil? Onwil om uit genade
alléén zalig te worden? Onwil om
door het geloof in de verdienste van
Christus alléén behouden te kunnen
worden? En toch wordt u uitgenodigd door de Zaligmaker ‘Hebt gij
niet enige toespijs?’ Zeg het eens
eerlijk. Kom maar voor de draad met
je verloren leven. Want dan ga Ik je
raad geven. Je moet het net aan de
andere zijde werpen en dan zul je
zeker vinden. De discipelen werden
niet beschaamd. Een zoekende ziel
ook niet. Werp het net niet langer
uit in uw gemoedstoestanden. Immers als u niets voelt heeft u niets.
Werp het niet langer uit in eigen
werken voor God. Ze zijn alle met
zonde bevlekt en kunnen daarom
voor Hem niet bestaan. Werp het
net niet langer uit in de goedkeuringen en bemoedigingen van Gods
kinderen. Hoe aangenaam ook, het
is Christus niet. Maar werpt het

M E D I TAT I E F

Gijlieden wel, gij hebt kwaad
tegen mij gedacht; doch God

net eens uit in het Woord van God.
In de beloften van het Woord van
God. Kom met uw armoede, met uw
schuld en onvermogen, met uw lege
netten tot de Christus der Schriften. Waarop steunt uw ziel nog? Ze
vind alleen houvast in het spreken
van de Levende. In het Woord dat u
een gewillige en volkomen Zaligmaker predikt. Het is genoeg om te
vertrouwen op het Woord van God
alléén. Daar werkt en versterkt de
Heilige Geest het geloof van een
volkomen zondaar op een volkomen
Zaligmaker. En dan mag er gezien
worden ‘Het is de Heere’. Daar mag
Hij gekend worden in wie Hij is en
in wat Hij deed en doet. Daar ontmoet ik een dienende Zaligmaker,
Die uitdeelt van Zijn weldaden. Daar
heb ik aan Hem genoeg om nooit
genoeg van Hem te krijgen.
Wijk en Aalburg,		
ds. W.M. Mulder
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heeft dat ten goede gedacht.
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VA N D E B E S T U U R S TA F E L

I

n de afgelopen periode hebben we
officieel afscheid genomen van onze
voorzitter ds. C.L. Onderdelinden. Op
de laatst gehouden zendingsdag had
hij zijn vertrek al aangekondigd en
is hij toegesproken door bestuurslid
K. Mulder en hebben we hem met de
aanwezigen toegezongen. Vele jaren
is hij intensief betrokken geweest bij
het werk van onze stichting. Er waren
en zijn hartelijke banden gevallen met
de fam. Ralevic in Servië. Broederlijke
en geestelijke banden, die ten diepste
niet verbreken! Nogmaals willen de ds.
C.L. Onderdelinden van harte danken
voor alles wat hij gedaan heeft voor
de stichting. De Heere zij hem, met zijn
vrouw en gezin, nabij in het vele kerkelijke werk wat op zijn schouders is gelegd en stelle hem tot een rijke zegen
in het midden van Zijn Koninkrijk. ‘Hij
zende uw hulp uit het heilgdom, en ondersteune u uit Sion’ (Psalm 20: 3). Verderop leest u meer over zijn afscheid.
We zijn verheugd u te kunnen melden
dat zijn plaats is ingenomen door ds.
W.M. Mulder uit Wijk en Aalburg. We
heten hem hartelijk welkom en wensen
hem dezelfde wens en bede toe vanuit
Psalm 20 voor het werk wat hij voor de
stichting mag gaan doen.
Doordat we ons in de afgelopen periode hebben bezonnen op de toekomst
van de stichting en de inkomsten die
daarvoor nodig zijn, willen we de stich-

‘Hij zende uw hulp uit het
heiligdom, en ondersteune u
uit Sion.’
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ting beter onder de aandacht brengen.
Dit ziet u terug in de verandering van
het logo, de lay-out en inhoud (toevoeging verhaal voor de kinderen) van dit
voorlichtingsblad. De betekenis van het
logo wordt elders in dit blad uitgelegd.
In de achterliggende tijd zijn er hartelijke contacten gelegd met dominee Laslzo Harangozo die meer in het Noorden
van Servië werkzaam is. Als eenzame
dient hij daar in Gods Koninkrijk. Ondertussen heeft hij ook kennis gemaakt
met de werken van ds. S. Ralevic. In dit
blad zijn een aantal foto’s afgedrukt van
de kerk waar hij arbeidt.
Ds. S. Ralevic tobt erg met zijn gezondheid en is daardoor bedlegerig. Met het
ouder worden nemen ook zijn krachten
af. De Heere zij ook hem nabij en verlate
hem niet terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, totdat hij dit geslacht verkondige Gods arm, allen nakomelingen
Zijn macht (naar Psalm 71 vers 18)! We
bevelen hem van harte in uw voorbede
aan! Om u een indruk te geven van zijn
werk verwijzen we u naar de website
http://simoralevic.com/
Met de BTF zijn we in overleg om naast
de lessen die gegeven zijn door ds.
M. Veldman (Acadia) nog meer lessen te
laten geven door predikanten/professoren uit Nederland.
Het bestuur

VA N D E P E N N I N G M E E S T E R

H.H. Gemeenten
€ 5.488

Giften
particulieren
€ 25.625

Ned.Herv. Gemeente Strijen
€ 7.000
O.G.Gemeenten
€ 1.638

Zendingsdag
Kampen
€ 11.467
Verenigingen
€ 1.390

B

este donateur,
Uit de verantwoording van de ontvangen giften blijkt dat we het
mooie bedrag van € 59.844,69
hebben ontvangen. We willen een ieder die
hier aan bijgedragen heeft, bedanken voor
de financiële ondersteuning voor het werk
op de Balkan.
Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort
van € 44.232. In de achterliggende jaren is
er een bewuste keuze gemaakt door het
Balkanbestuur om ons vermogen af te bouwen door tijd en geld te investeren in de
ondersteuning van de Theologische school
in Nis. We zien dat daar veel goede dingen
gebeuren en daar zouden we graag in de
toekomst mee willen blijven doorgaan.
In de achterliggende periode hebben we
enkele voorlichtingen gehouden en dat
zouden we graag willen gaan uitbreidden. Dit om het werk van de Balkan Zending onder de aandacht van de mensen te

Scholen
€ 3.246
Geref.
Gemeenten
€ 200

Kindermiddag
Staphorst
€ 589

Overige kerken
€ 3.200

Hartelijk
dank voor uw
giften!

Totale opbrengst
€ 59.845
brengen. Heeft u een ouderenmiddag, gemeenteavond of jeugdavond en u bent op
zoek naar een invulling van deze middag/
avond neem gerust contact met ons op via
de website.
Stefanus een diaken onbesproken van gedrag en vol des Heilige Geest en der wijsheid mocht als een diaken het werk in de
eerste christelijke gemeente verrichten.
Wat mocht er een vrucht komen op zijn
werk want het Woord van God werkte in de
harten van de hoorders van het Evangelie.
Vanwege de vijandschap tegen dit Woord
werd Stefanus gestenigd. En dan lezen we
Handelingen 8 vers 1 ‘en Saulus had mede
een welbehagen aan zijn dood’. Deze Saulus wordt later een Apostel der Heidenen
genaamd en heeft ook het evangelie op de
Balkan mogen brengen. Dit gaat ons menselijke verstand te boven.
‘Er is verscheidenheid der werkingen, doch
het is dezelfde God Die alles in allen werkt.’
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OVERZICHT GIFTEN VAN
1 OKTOBER 2018 T/M
31 MAART 2019
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Schenken
Doneren
Helpende hand

8

(Geestelijke) lect
Het Wo

Verspreiding
Regio (Balkan)
Globaal
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tuur
oord
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A F S C H E I D VO O R Z I T T E R

Afscheid voorzitter
ds. C.L. Onderdelinden

W

e hebben als bestuur
van de Balkan Zending afscheid moeten nemen van onze
voorzitter ds. Onderdelinden. Hij was
vanaf de oprichting op 21 november
1985 van de toenmalige stichting
Macedonië al bij dit werk betrokken.
Het begon in de Staphorster pastorie
waar destijds ds. K. Veldman predikant was. De Staphorster predikant
wilde een stichting oprichten voor
de steun aan ds. S. Ralevic. Na een
telefoontje aan deze predikant in
het voormalige Joegoslavië werd ds.
Onderdelinden, die toen nog theologisch student was, als secretaris
aangesteld. Tot 1995 is hij secretaris
geweest van de stichting. Toen ds. K.
Veldman naar het buitenland vertrok, werd ds. W. Pieters voorzitter
en ds. Onderdelinden tweede voorzitter. Ook ds. W. Pieters vertrok naar

het buitenland (Springford). Vanaf
die tijd heeft ds. Onderdelinden per
1 maart 2001 de voorzittershamer
overgenomen. De stichting veranderde haar naam vanwege politieke
lading in Stichting Balkan Zending.
De grote betrokkenheid van ds. Onderdelinden bij het zendingswerk
op de Balkan gaan we missen. Verschillende malen heeft de voorzitter,
vaak samen met zijn vrouw, een bezoek gebracht aan ds. S. Ralevic. Ds.
Onderdelinden heeft het wel eens
uitgedrukt: het is net alsof je bij familie komt.
Gezien het vele werk wat ds. Onderdelinden heeft te doen in de
gemeenten en ook vanwege lichamelijke klachten, heeft hij toch gemeend om als bestuurslid te moeten
bedanken. Enerzijds kunnen we de
beslissing begrijpen maar anderzijds
vinden we het wel jammer. De liefde
voor dit werk, maar ook de humor,
die de predikant tijdens de vergaderingen en de gesprekken had, gaan
we missen. We weten dat deze zaak
hem ook nu nog wel aan het hart

ds. S. Ralevic en ds. C.L. Onderdelinden
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gaat en hij het werk een warm hart
blijft toedragen. Onze voorzitter had
ook regelmatig telefonisch contact
met Simo. Dan werd er weer even
bijgepraat. Wat waren er vaak diep
geestelijke gesprekken waarin het
verwonderlijk is dat de God van Nederland ook dezelfde God is als in
Joegoslavië.
We wensen ds. C.L . Onderdelinden,
samen met zijn vrouw en familie des
Heeren zegen toe. Mocht de Heere
ook het ambtelijke werk wat op zijn
schouders rust rijkelijk willen bekronen met Zijn zegen en hem voor velen nog tot een zegen stellen ook bij
het klimmen der jaren. Afscheid nemen is een beetje sterven. Maar de
Heere blijft de eeuwig onveranderlijke. Hij gaat door met Zijn werk tot

over de einden der aarde, totdat Hij
wederkomt op de wolken. Dat werk
is niet van mensen afhankelijk, al
wil de Heere daar wel mensen voor
gebruiken tot Zijn eer. Als bestuur
willen we onze oud-voorzitter dan
ook via deze weg nogmaals hartelijk
dankzeggen en zijn we hem erkentelijk voor alles wat hij, samen met
zijn vrouw voor de stichting heeft
mogen doen.
Als stichting zijn we dan ook verblijd
dat we weer een nieuwe voorzitter
mogen hebben in de persoon van ds.
W.M. Mulder uit Wijk en Aalburg. Een
man met een hart voor de zending.
Moge de Heere ook hem nabij willen
zijn en zegenen opdat we samen dit
werk voor de Heere mogen voortzetten.

B A L K A N Z E N D I N G J U N I 20 19

Bij de oprichting van BTF in 2013
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R E I S V E R S L AG

Reisverslag

I

n overleg met het huidige bestuur, hebben we als oud-bestuursleden een bezoek gebracht
aan ds. Ralevic, i.v.m. zijn ziekte.

Vrijdagmorgen 31 mei zijn we
vroeg vertrokken. Via Düsseldorf
zijn we naar Belgrado gevlogen en
hebben we daar een auto gehuurd.
Ongeveer twee uur later kwamen
we bij ds. Ralevic aan.
Toen we binnenkwamen lag hij op
een bed in de keuken. Zijn zoon Robert was bij hem en zijn kleinzoon
Stefan kwam even later ook binnen.
‘...dan mag ik weten dat de Heere de
prikkel uit de dood heeft weggenomen,
door Jezus Christus.’
Ds. Ralevic vertelde dat hij daar al
twee maanden lag, omdat hij een
val gemaakt had, waarbij er een
rib gebroken en een rib zwaar gekneusd was. Daar kwam nog een
longontsteking bij, waar hij een
kuur (anti-biotica) voor kreeg.
Hij was de laatste jaren al moeilijk ter been en liep veel met een
stok. De eerste indruk die we van
hem kregen was dat hij erg kalm en
mat was. Van anderen hebben we
vernomen dat na het sterven van
zijn vrouw, hij niet meer de oude is
geworden. Ook die indruk kwam zo
bij ons over. We hebben veel met
12

hem gesproken over het vele werk
dat hij gedaan heeft.
Ds. Ralevic zei tegen ons dat hij om
de familie en de kerk nog graag
weer beter zou willen worden.
Want er zijn nog zoveel gedeelten
in de Bijbel, waar hij nog niet over
gepreekt of geschreven heeft. Dit is
de liefde van zijn hart. ‘Maar als de
Heere het anders besloten heeft,’
zo zei hij, ‘dan mag ik weten dat de
Heere de prikkel uit de dood heeft
weggenomen, door Jezus Christus.’
Samen hebben we er over gesproken, dat de Heere doorgaat met het
toebrengen van Zijn kerk. Zowel
in Nederland als in Servië (Joegoslavië). Hij volvoert Zijn raad. Het
vloeit voort uit het eeuwige welbehagen en werkt dat uit in de tijd,
door middel van de lezing en de
verkondiging van Zijn Woord. Het
komt vanuit de eeuwigheid en Hij
werkt het uit in de tijd, en het eindigt ook weer in de eeuwigheid.
Het is tot grootmaking van Zijn
naam en tot zaligheid van Zijn volk.
Na een rondgang met Robert door
het magazijn, hebben wij de opslag
van zijn boeken gezien. Robert vertelde dat ze de voorraad probeerden te verminderen. Daarna hebben wij bij ds. Ralevic in de kamer
het bezoek afgesloten met gebed

K E R K J E D S . L A S L ZO H A R A N G OZO

en hartelijk afscheid van hen genomen.

We hebben ook hier met aangenaamheid naar hem mogen luisteren en iets bemerkt van de inspanningen die er zijn om de studenten
een gedegen opleiding te kunnen
bieden. Ook dit aangename samenzijn is besloten met gebed.
Na een hartelijk afscheid mochten
we de thuisreis weer aanvaarden
en veilig thuiskomen op de zaterdagavond.
J. Talen
D. Mulder
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Na dit bezoek zijn we naar Nis gereden en hebben daar overnacht.
De volgende morgen hebben we
Cedo, de broer van Simo, ontmoet
in zijn kerkje, waar nu ook de opleiding voor jonge predikanten is.
Het viel ons op dat de beide broers
veel overeenkomsten hebben. Ook
Cedo is een vlotte spreker, en ook
hij heeft ons veel verteld over de
roeping en opleiding van studenten. Opmerkelijk is dat hij zei: ‘Het
moet niet alleen in het hoofd zitten, maar de goede volgorde is:
hoofd, hart en handen. Een hoofd
met een verlicht verstand, een hart
met een innerlijke doorleving van
het Woord en de handen dat wil
zeggen om te handelen (het Woord
verkondigen)’.

13

K I N D E RV E R H A A L

Peter en de boot
‘Peter!’ ‘Ja, baas!’ ‘Peter, we varen toch nog met
de boot uit om te gaan vissen op de Zuiderzee.
Maak alles maar vlug klaar, want het is niet zo
vroeg meer!’ ‘Goed, baas! Maar dan ga ik eerst
moeder nog gedag zeggen.’ En daar gaat Peter,
dertien jaar is hij, oudste van een groot gezin.
Snel rent hij naar zijn moeder, want zijn vader
leeft niet meer. En dat is ook de reden dat Peter
als knecht bij Heimen de visser werkt, zo verdient hij wat guldens om het gezin te onderhouden. ‘Moeder, ik ga nog met Heimen uit vissen hoor!’ Moeder kijkt bezorgd op, even kijkt ze
naar buiten: ‘Wees voorzichtig Peter, het kan wel
eens een moeilijke reis worden.’
Snel gaat Peter weer terug naar de
boot en maakt alles klaar voor vertrek. En zo varen ze niet veel later
de Zuiderzee op en werpen ze de
netten uit. ’t Gaat goed! De zeilen
staan bol door een stevige wind,
daardoor krijgt het bootje genoeg
snelheid om het net voort te trekken. Maar… na twee uur vissen, begint de lucht te betrekken. ‘Peter’,
zegt Heimen, ‘ik geloof dat het tijd
wordt om de netten in te halen,
kijk eens hoe de lucht donkerder
wordt!’ Snel halen Peter en Heimen
de netten weer in en sturen de boot
weer in de richting van de haven.
Peter ziet wel dat de lucht steeds
donkerder wordt, de golven steeds
hoger en de wind steeds harder.
‘Schipper’, vraagt Peter, ‘wat denkt
u? Zullen we het halen?’ ‘Ik hoop
14

het jongen! Peter, haal de fok (zeil)
maar neer, voordat de wind de boot
omblaast!’ Snel gaat Peter aan de
slag, Heimen laat het roer los om
Peter te helpen met het grote zeil.
Maar… het is al te laat, de wind
grijpt met volle kracht het zeil en
blaast de boot omver. Heimen en
Peter vallen in het koude water.
Heimen grijpt nog net de rand
van de boot en trekt zich met
alle macht tegen het wrak op en
vindt een plekje waar hij kan zitten. ‘Maar… waar is Peter?’ Heimen
kijkt rond, maar ziet hem niet. ‘De
jongen is weg!’ denkt hij. Maar dan
ineens… in het licht van felle lichtflits ziet Heimen Peter dichtbij het
wrak van de boot drijven. Hij laat
zich iets zakken en strekt zijn ene
hand uit, grijpt Peter en trekt hem
met alle kracht uit het water naast
zich. ‘Peter!’ Maar Peter reageert
niet, Heimen merkt dat Peter bewusteloos is. Stevig houdt Heimen
daarom Peter vast. Daar zitten ze,
door en door nat, woeste golven
rondom hen en de wind die waait.
Een stil gebed stijgt op in het hart
van Heimen: ‘Och Heere, red mij en
dit kind, om Jezus, Uw lieve Zoons
wil!’ Kinderen, weten jullie wat het
wonder is? Deze schipper Heimen
had toen hij jong was geleerd dat
er door het dierbare bloed wat

K I N D E RV E R H A A L

En daar klinkt de stem van Heimen
en bidden daar twee mensen in
groot gevaar tot de Heere. Heimen

smeekt of de Heere hen redden wil
van de dood en hen behouden aan
land wil brengen. Ook smeekt hij
de Heere voor Peter om die noodzakelijke bekering, hetzij dat Peter
nu moet sterven of nog langer mag
blijven leven. Heimen pleit op Gods
ontfermende genade en goedertierenheid. Peter is na het gebed rustiger geworden, het heeft een diepe
indruk op hem gemaakt. Vooral het
geluk en voorrecht van Heimen!
Sterven zal voor Heimen niet erg
zijn. Heimen begint er over te vertellen…
Zo brengen ze twee uur door op
het wrak. De wind begint weer
op te steken, zo af en toe rollen
de golven weer over het scheepje
heen. Stevig houden ze zich vast,
maar Peter zijn krachten nemen
langzaamaan af. Daarom knoopt
Heimen met een zakdoek zijn arm
met veel moeite vast aan die van
Peter. Ineens is er een grote golf
die hen van het wrak slaat, gelukkig kan Heimen zich nog met één
hand vasthouden en zo klauteren
ze met moeite weer op het wrak.
‘Kom jongen!’, zegt (schreeuwt)
Heimen, ‘laten we gaan zingen!’ Peter heeft weinig zin om te zingen,
hij heeft het zo koud en is door en
door nat. Maar toch… hoor eens,
daar klinkt de stem van Heimen
in het loeien van de wind. En met
een zachte stem zet ook Peter in:
‘k Denk aan U, o God, in ’t klagen…
‘k Zucht daar kolk en afgrond loeit,
daar ’t gedruis der wat’ren groeit,
daar Uw golven, daar Uw baren,
mijn benauwde ziel vervaren.’
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Christus gestort heeft tot verzoening, er een toegang is tot de troon
van Gods genade! En de Heere verhoort het gebed! Want kijk eens,
Peter slaat zijn ogen op. ‘Waar ben
ik?’ vraagt Peter. ‘Hier, jongen, bij
mij op het wrak van onze boot,
tot hiertoe heeft de Heere ons
gespaard! En Hij alleen kan ons
redden uit deze nood!’, antwoord
Heimen. Maar Peter barst in snikken uit. ‘Wat is er, jongen?’ ‘O Heimen, nu zal ik moeten sterven, nu
zal ik nooit moeder, de broertjes en
zusjes weerzien. En o… ik kan niet
sterven. Ik ben onbekeerd! Als ik
sterf, ga ik voor eeuwig verloren! O,
ik ben zo bang!’ ‘Ja, jongen!’, spreekt
Heimen, ‘Ik kan geloven dat je bang
bent en het is ook vreselijk om onbekeerd te sterven. Maar als je daar
zo hard over huilt, helpt je niks! Je
weet ook dat de Heere je nu ook
kan bekeren. Die Heere die over de
zee en de wind gebied, maar ook
die Heere die zondaren zaligen wil.
Laten we daarom samen bidden!’
‘O, alsjeblieft…’, roept Peter uit.
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Voorlichting
Wilt u uw kerk, school of vereniging laten kennismaken
met het werk van de Balkan Zending?
Door middel van onze voorlichting krijgt u een indruk
van het leven en werk van ds. S. Ralevic of de school in Nis.
Nodig ons eens uit, we brengen graag het werk in beeld.

Zo wie nu het goed der wereld heeft,
en ziet zijn broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe voor hem,
hoe blijft de liefde Gods in hem?
1 Joh. 3 vers 17

