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ME DITATIE F

P
etrus is een bekende disci-
pel van de Heere Jezus. Hij 
staat bekend als haantje de 
voorste. Hij was nogal eens 

de woordvoerder van de andere 
discipelen. Hij nam nogal eens het 
initiatief. Samen met zijn broer And-
reas mocht hij een volgeling wor-
den van Jezus. Hierin was hij niet 
de eerste. Hierin ging Andreas hem 
voor. Als jonge visserszoon kwam 
Andreas onder de indringende pre-
diking van Johannes de Doper. Het 
Woord van deze boetgezant raakte 
zijn jongenshart. Hij hoorde de Do-
per spreken over de bijl, die alrede 
aan de wortel van de boom ligt. Hij 
hoorde Johannes - die daar aan de 
oever van de Jordaan Jezus tot zich 
zag komen-  uitroepen: ‘Zie het Lam 

Johannes 1:43a

Gods dat de zonde der wereld weg-
neemt’. Andreas werd discipel van 
Jezus. Hij zocht zijn broer Simon. Hij 
moest het grote wonder dat er in 
zijn leven had plaatsgevonden delen 
met zijn broer. En als hij hem gevon-
den heeft dan getuigt Andreas: ‘Wij 
hebben gevonden de Messias’.  Lezer, 
verstaat u iet van de verwondering 
van Andreas? Hij zegt: ‘gevonden’. 
Dat houdt in ‘gezocht’. Andreas had  
er kennelijk belang bij om de Messias 
te vinden. Hebt u Christus ook al le-
ren zoeken in uw leven? Uiteraard u 
hebt van Hem gehoord. Als het goed 
is iedere zondag in de prediking. Al-
leen hebt u Hem deze week, deze 
dag al gezocht? Nee, ik bedoel niet 
tot God gebeden om hulp en kracht. 
Ik bedoel: hebt u Christus Jezus ge-
zocht? Als Verlosser? Als Zaligmaker? 
Hebt u Hem gezocht in Zijn Woord? 
In het gebed? In goede boeken? Of 
moet u eerlijk zeggen dat u eigenlijk 
niets met Jezus hebt? Jawel, u kunt 
God niet missen in Zijn voorzienige 
leiding, in Zijn ondersteuning in de 
strijd van het leven. Maar als het gaat 
over Jezus, over Zijn verzoenend lij-
den en sterven voor zondaren, nee, 

En hij leidde hem 
tot Jezus. 

En als hij hem gevonden heeft 

dan getuigt Andreas: ‘Wij 

hebben gevonden de Messias’.  
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ME DITATIE F

dat kan u eigenlijk niet bekoren. Dat 
heeft uw hart nog nooit diep geraakt. 
Lezer wees alstublieft eerlijk tegen-
over God. Want als dit in uw leven zo 
is, dan is dat vreselijk! Dan moeten 
alle alarmbellen in uw leven gaan 
rinkelen! Dan bent u op weg naar 
een eeuwig verderf. Want als wij in 
ons leven Christus niet hebben ge-
vonden, kunnen we voor God niet 
bestaan. Misschien vraagt u mij: 
‘Maar hoe kan ik Hem dan vinden?’ 
Dat is een belangrijke vraag. Laten 
we de geschiedenis uit Johannes 1 
eens verder overdenken. Andreas 
vertelde op eenvoudige, heldere, 
concrete wijze wat hij ondervonden 
had: ‘Wij hebben gevonden de Mes-
sias’. ‘En’, zo lezen we vervolgens, ‘hij 
leidde hem tot Jezus’. Andreas kende 
maar één verlangen. Ook zijn broer 
Simon moest Christus leren kennen. 
Dat is een onbedrieglijk kenmerk van 
genade. Zoals het eigen is aan vuur 
om licht te verspreiden, zo is het ei-
gen aan iedere levende christen die 
Christus in zijn of haar leven heeft 
ontmoet om dat licht in eigen om-
geving te verspreiden. Eerder zou-
den toch de stenen gaan spreken? 
Maar hoe moest Simon Jezus leren 
kennen? Door bij Jezus gebracht te 

worden. Tot Hem geleid te worden. 
Wie Christus wil vinden, moet met 
al zijn of haar verlorenheid tot Hem 
gaan. Immers wie Hem aanroept in 
de nood, vindt Zijn gunst oneindig 
groot. Doet u dat ook? En verwacht 
u ook wat van Hem? Of wacht u dan 
af en leeft uw eigen – godsdienstige 
-  leven verder? Immers u hebt het 
weer gevraagd, maar u zoekt Hem 
niet? Of wacht u op een bijzonder 
gevoel, een bijzondere ervaring? Ja 
en dan zult u tot Hem gaan. Nee, 
Simon Petrus ging zoals hij was. Sa-
men met Andreas. En let dan op wat 
Gods Woord zegt: ‘En Jezus hem aan-
ziende’.  
Niet andersom. Niet Simon neemt 
Jezus aan. Het initiatief ligt niet bij 
Simon, maar bij Jezus. Hij is altijd de 
eerste. Jezus zag Simon. De hele Si-
mon. Die Simon die later een belijde-
nis zal afleggen ‘Gij zijt de Christus’. 
Simon die daarom een andere naam 
zal ontvangen: Cefas of Petrus. Jezus 
zag het alles. Hij zag een Simon die 
altijd haantje de voorste zou zijn. Zo-
wel in het goede als in het kwade. Si-
mon, die met een eed Hem drie keer 
zal verloochenen. Simon, die door 
Jezus zal genoemd worden ‘satanas’. 
Jezus zag het allemaal. 
Zo ziet Hij ook u als u tot Hem komt. 
Hij doorgrond u tot op de bodem van 
uw hart. Voor Hem is niets verborgen. 
Alles wat u wellicht krampachtig 
verborgen houdt, voor God en voor 
mensen, ziet en weet Hij. Houdt daar 
rekening mee als u tot Hem gaat en 
Hem zoekt! Christus stapt nooit over 
de schuld in ons leven heen! Luister 
maar: ‘Gij zijt Simon’. Als het Woord 
van Christus gaat spreken in ons 
leven, dan legt het alles bloot! Dat 

Of wacht u op een bijzonder 

gevoel, een bijzondere ervaring? 

Ja en dan zult u tot Hem gaan. 

Nee, Simon Petrus ging zoals hij 

was. 
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ME DITATIE F

gaat trouwens het hele leven van 
een christen door. Weet u, dan wordt 
je niet bekeerd, maar onbekeerd. 
Dan leer je – zij het aanvankelijk – 
je verlorenheid. Dan wordt je eerlijk 
gemaakt. ‘k Verborg geen kwaad, dat 
in mij werd gevonden. Dan ga je aan 
Gods voeten schuld belijden. Dat is 
de weg waarin Jezus Zich laat vinden. 
De Heilige Geest gaat immers Hem 
verheerlijken in het leven van een 
zondaar! Hebt u Hem zo al nodig ge-
kregen? Komt u in uzelf niet verder 
als de tollenaar ‘Wees mij de zondaar 
genadig’? Ik, met m’n zonden van on-
geloof, onmacht en onwil? Zie eens 
naar Simon. Werd hij afgewezen nu 
Jezus hem helemaal doorzag? O nee! 
Hij ontvangt zondaars! Hij rechtvaar-
digt goddelozen! Hij verzoent vijan-
den met God! Hij roept nog steeds 
‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen’.

Wijk en Aalburg,  
ds. W.M. Mulder

Hij verzoent vijanden met 

God! Hij roept nog steeds ‘Wie 

tot Mij komt, zal Ik geenszins 

uitwerpen’.
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VAN DE BESTUURSTAFE L

In de vorige periodiek hebben we 
geschreven over de gezondheid van 
ds. S. Ralevic. Ook nu moeten we u 
schrijven dat hij de gehele dag aan 

zijn bed gekluisterd is. Dagelijks wordt 
hij omringt met zorg vanuit familie en 
gemeente. Wel oud naar het lichaam, 
maar nog fris van geest!

In de achterliggende tijd zijn er ver-
schillende bezoeken gebracht aan Ser-
vië door het bestuur. En heeft prof. dr. W. 
van Vlastuin gastcolleges verzorgd aan 
het BTF. Hierover leest u meer in de 
reisverslagen die door hen geschreven 
zijn. Aan het bezoek wat bestuurslid K. 
Mulder bracht, kwam een abrupt einde, 
vanwege het plotseling sterven van zijn 
schoonvader. Een onwerkelijke werke-
lijkheid en dan op zo’n grote afstand. 
De Heere gedenke hem, zijn vrouw en 
verdere familie en zij hen tot een Toe-
vlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk 
bevonden een Hulp in benauwdheden 
(Psalm 46: 2).

De banden met ds. L. Harangozo in 
het noorden van Servië worden steeds 
nauwer. Ook hem mogen we vanuit de 

stichting ondersteunen in zijn werk on-
der de Hongaarse Serviërs, onder ande-
re door Bijbels en geestelijke lectuur te 
verstrekken. 

Op het moment van schrijven wordt de 
kleding die in Staphorst is ingezameld 
gesorteerd en ingepakt om getranspor-
teerd te worden naar Servië. Aldaar zal 
het verdeeld worden onder verschillen-
de personen die wij ondersteunen.

Wanneer u voor een ouderenmiddag, 
jeugdavond of anderszins een invul-
ling zoekt, zijn we van harte bereid 
om over het werk van de Balkan Zen-
ding een presentatie te geven. U kunt 
daarover contact met ons opnemen via  
info@balkanzending.nl /of
bel 0651073572

‘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 Johannes 3: 17

Het bestuur

De Heere gedenke hem, zijn 

vrouw en verdere familie 

en zij hen tot een Toevlucht 

en Sterkte; Hij is krachtiglijk 

bevonden een Hulp in 

benauwdheden
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B
este donateur,
Iedereen stelt wel eens de vraag 
aan zichzelf of het geld wat men 
geeft wel aan de juiste doeleinden 

besteed worden. Door de grafieken op de 
volgende bladzijde hebben wij getracht 
hier helderheid in te verschaffen. Op onze 
website staat ons financieel jaarverslag 
2018, wat uitgebreidere informatie geeft.

Al enkele jaren betalen we de kosten van 
de Theologische school uit onze reserves 
en zijn we terughoudend geweest in fond-
senwerving. Over 2018 hadden we zelfs een 
tekort van € 44.232. Op deze lijn doorgaan 
zou betekenen dat wij over enkele jaren 
een financieel probleem zouden krijgen. 

In dit informatieblad bent u op de hoog-
te gebracht dat het onderwijs wat op de 
Theologische school mag gegeven worden 
nodig is en we bidden en hopen dat de 
Heere hier zijn zegen over wil geven. Daar-
om zijn we in 2019 begonnen om wat meer 
aandacht te geven aan fondsenwerving en 

onze uitgaven te structureren. Dit betekent 
dat we andere keuzes moeten maken in de 
besteding van de middelen. De eerste re-
sultaten hiervan ziet u terug in de overzich-
ten. De verwachting voor 2019 is dat we op 
een klein verlies zullen uitkomen.

We zijn dankbaar dat de inkomsten in 2019 
een stijgende lijn laten zien ten opzichte 
van 2018, wat voor een deel komt door een 
ontvangen legaat.
U heeft vast al opgemerkt dat we een 
nieuw logo en huisstijl hebben doorge-
voerd in 2019, wat extra kosten met zich 
heeft meegebracht. 

De hulp aan ds. S. Ralevic betreft de kos-
ten voor levensonderhoud en verspreiding 
van lectuur. In 2019 zijn we terughoudend 
geweest met het drukken van nieuwe boe-
ken om zo eerst de aanwezige voorraad te 
verminderen. Hierdoor zijn de kosten lager 
dan in 2018.

Eén van de studenten die zijn studie na 4 
jaar afgerond had, vertelde dat zijn verlan-
gen was om een gemeente te stichten in de 
plaats Saivonac. Hij gaf aan dat het geeste-
lijk duister was in die plaats en hij het Licht 
van het Kruisevangelie daar wilde brengen. 
En zo zijn er nog meer plaatsen in Servië 
waar studenten met hun opgedane kennis 
op de Theologische school zich dienstbaar 
willen maken in het Koninkrijk van God. 

Steunt u dit werk in uw gebed en gaven?

Er zijn er nog meer plaatsen 

in Servië waar studenten met 

hun opgedane kennis op de 

Theologische school zich 

dienstbaar willen maken in 

het Koninkrijk van God. 

RUBRIE K
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Bezoek aan Servië

punt van de vrucht van dit genade-
werk, namelijk nederigheid en oot-
moed, geleerd aan de voeten van 
de Zaligmaker Christus Jezus. We 
spraken over de voortgang van het 
lectuurwerk. Nu ds. S. Ralević hier-
toe niet meer in staat is, mag het 
werk worden voortgezet door zijn 
kleinzoon Stefan Ralević. Bij ds. Ra-
lević ontmoetten wij ook zijn zoon 
Timotej Ralević. Timotej is de vader 
van Luka. Luka is in 2013 als ge-
volg van leukemie gestorven. Ds. S. 
Ralević schreef naar aanleiding van 
dit aangrijpende sterven van zijn 
kleinzoon het boekje ‘Secrets of 
life and death’. Hierin bespreekt hij 
de vraag naar de eeuwige bestem-
ming van jonggestorven kinderen. 
Het was aangrijpend, maar ook 
vertroostend om Timotej het ver-
haal over zijn lieve Luka te horen 
vertellen. Ook vertelde hij over zijn 
vertaalwerk. Iedere dag vertaalt hij 
een woord van C.H. Spurgeon en 
publiceert hij dit op internet. Op 
die manier mag ook hij het Evan-
gelie delen met deze wereld. Het 
tweede deel van onze reis bracht 
ons in het ongeveer tweehonderd 
kilometer zuidelijk gelegen Niš, 
de plaats waar de bijbelsschool 
BTF gelegen is. In de dagen voor-
afgaand aan ons bezoek, had dr. M. 
Veldman uit Canada twee dagen 

E
en afvaardiging van het be-
stuur heeft van 3 tot en met 
6 september een bezoek 
gebracht aan de zendings-

projecten in Servië. Voor mij vorm-
de het een eerste kennismaking 
met het werk van BalkanZending. 
In Arandjelovac bezochten we ds. 
S. Ralević. Hij is oud geworden. Zijn 
lichamelijk gezondheid is dusdanig 
dat hij voortdurend op bed verblijft. 
Tijdens onze ontmoeting was hij 
helder van geest. We spraken met 
elkaar over zijn gezondheid, over 
het werk in Servië, maar ook over 
zijn leven met de Heere. De Heere 
heeft zo vaak in zijn leven betoond 
van hem af te weten. Hoe won-
derlijk heeft de Heere mensen op 
zijn pad gebracht, aan wie hij de 
boodschap van het Evangelie Je-
zus Christus, de Gekruisigde, mocht 
doorgeven. We spraken door op het 
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op deze bijbelschool les gegeven 
over de fundamentele Bijbelse 
waarheden van de rechtvaardiging 
en de wedergeboorte. Hij besprak 
dit met de studenten aan de hand 
van de commentaren van Luther 
en Calvijn op de Galatenbrief. Wij 
hebben samen met de docenten 
aan de Bijbelsschool, ds. Č. Ralević, 
ds. D. Armuš, ds. M. Veldman, dhr. E. 
Ralević en dhr. J. Marshall uit Enge-
land gesproken over de bestuurs-

structuur van de Bijbelschool. Ook 
spraken we over het lesprogram-
ma. We hebben afgesproken dat de 
BalkanZending ongeveer 25% van 
deze opleiding zal invullen en zal 
financieren. Dit doen we door het 
onderwijs aan de bijbelschool BTF 
van dr. M. Veldman en zijn universi-
teit uit Canada enerzijds financieel 
mogelijk te maken. Daarnaast zul-
len wij ook gekwalificeerde docen-
ten uit Nederland vragen om in Nis 
les te geven in de Gereformeerde 
Theologie. Onlangs heeft prof. dr. W. 
van Vlastuin een week les gegeven. 
Begin 2020 hoopt ook dr. P. de Vries 
naar Niš te gaan om colleges te 
verzorgen. Op deze manier mogen 
we als BalkanZending een beschei-
den bijdrage leveren in de toerus-
ting van toekomste predikanten of 

En als hij hem gevonden heeft 

dan getuigt Andreas: ‘Wij 

hebben gevonden de Messias’.  
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zendelingen.  Dit vanuit het ver-
langen dat het Evangelie van Gods 
vrije genade in Christus Jezus ook 
op de Balkan helder uitgedragen 
mag worden. Het laatste deel van 
onze reis bracht ons vervolgens 
vanuit Niš naar het ruim vierhon-
derd kilometer noordelijk gelegen 
Subotica. Deze stad bevindt zich 
aan de grens met Hongarije. In dit 
gedeelte van Servië wonen Hon-
gaarse Serviers. In Subotica had-
den we een ontmoeting met ds. L. 
Harangozo. Hij dient in deze grote 
stad een Hongaars gerefomeer-
de gemeente als predikant. Als 
BalkanZending ondersteunen we 
deze bijbelgetrouwe predikant in 
zijn werk. Na dit bezoek zijn we via 
Belgrado weer teruggevlogen naar 
Nederland. Het was indrukwekkend 
en erg bemoedigend om te ervaren 
dat de Heere over de hele wereld 
Zijn kerk heeft. Hiervoor maakt hij 
gebruik van zwakke mensen. Pau-
lus spreekt over ‘aarden vaten’. Het 
is een grote genade dat ook de Bal-
kanZending en u allen die het werk 
van onze zending ondersteunen in 
gebed en gaven, een gering middel 
mogen zijn in de komst van Gods 
Koninkrijk in Servië. Dan mogen 
we dit werk doen in de wetenschap 
wat Paulus schrijft aan de Korin-
tiers: ‘Zo dan, mijn geliefde broe-
ders, zijt standvastig, onbeweeg-
lijk, altijd overvloedig zijnde in het 
werk des Heeren, als die weet dat 
uw arbeid niet ijdel is in den Heere’ 
(1 Kor. 15:58).
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V
an  21-25 oktober was ik 
aan het Balkan Theologi-
cal Seminary in Niš (Ser-
vië) om colleges te geven 

aan de studenten aan dit semina-
rium. Dit seminarium is ontstaan 
uit het werk van ds. Simo Ralevic. 
Ds. K. Veldman kwam in contact 
met deze christen via de Leicester 
conferentie. Zo ontstond in de jaren 
’80 vanuit Staphorst de Balkan-
Zending ter ondersteuning van het 
werk van ds. Ralevic. Ds. Ralevic is 
gegrepen door de boodschap van 
de puriteinen en vooral via lek-
tuurverspreiding in het voormalige 
Joegoslavië heeft hij de boodschap 

van de rechtvaardiging van de 
goddeloze mogen verspreiden. Dit 
werk heeft rijke vrucht gedragen 
en her en der zijn kleine reforma-
torische gemeenten ontstaan. Deze 
gemeenten bestaan naast de grote 
Oosters-Orthodoxe kerk in dit land 
waar 95% deel van uitmaakt. Hoe-
wel deze kerk teruggaat op beken-
de kerkvaders als de Cappadociers 
en anderen, begrijp ik dat deze kerk 
in de praktijk helemaal teruggeval-
len is in rituelen en ceremonies. 

  Zo is er ook de behoefte ontstaan 
om voorgangers toe te rusten in de 
reformatorische leer. De laatste ja-
ren heeft dit ook meer academisch 
gestalte gekregen en is het semi-
narium een onderdeel geworden 
van het Canadese Acadia. Zo heeft 
mij het verzoek bereikt om er een 
weekje te doceren. Ik kende het 
land van de Bijbelsmokkel voor 
1989, maar de kennismaking nu 
was veel intenser. Ik heb ervan ge-
noten. Het was verbazend hoe diep 
de studenten geworteld waren in 
de theologische vraagstukken van 
het evangelie. Dat bracht met zich 
mee dat we intensieve gesprekken 
voerden over de christologie, de 

Reisverslag 
ds. W. van Vlastuin

12



RE ISVE RSL AG DS .  W. VAN VL ASTUIN

genadeleer, de leer van de Heilige 
Geest, ed. Vooral de verhouding 
verkiezing en verantwoordelijk-
heid bleek een aangelegen issue te 
zijn. Blijkbaar is het geding tussen 
calvinisme en arminianisme een 
voortgaand geding. Toen ik hier-
over opmerkte dat we Gods werk 
en mensenwerk niet moeten verde-
len, maar dat er sprake is van twee 

verschillende niveaus, was dit een 
grote verademing voor de studen-
ten. Ze ontdekten dat de genade 
voluit Gods werk is, maar dat de 
mens er ook voluit in betrokken is, 
waarbij het primaat bij God ligt. 

  Het is de bedoeling dat er meer 
(aanstaande) doctoren uit Neder-
land worden uitgenodigd om hier 
te doceren. Het was voor mij op-
nieuw een rijke ervaring van de 
uitgebreidheid van Gods koninkrijk, 
waarbij tegelijk het verlangen ver-
diept wordt dat Gods kerk uit alle 
culturen wordt gebouwd. Wat zal 
het zijn als eenmaal de volle oogst 
is binnengehaald en vanuit alles 
naties de eeuwige lof van God on-
gestoord wordt bezongen!

Het is de bedoeling dat er 

meer (aanstaande) doctoren uit 

Nederland worden uitgenodigd 

om hier te doceren.
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Maandagmorgen vertrokken 
we in alle vroegte richting 
het vliegveld. Een uur later 
dan gepland vertrok het 

vliegtuig naar Belgrado in Servië. De 
vlucht ging voorspoedig. Met een ge-
huurde auto kwamen we aan bij een 
lokale predikant, ds. S. Ralevic. Deze 
predikant is een voormalige vluchte-
ling uit Kosovo. Hij kwam tot beke-
ring in zijn jeugd. Hij had een droom 
over de Heere Jezus en werd onrustig 
totdat hij in Gods Woord het evange-
lie van genade vond. Inmiddels is hij 
oud geworden en hij lag tijdens ons 
bezoek op bed. Lopen is moeilijk voor 
hem geworden. Tot voor kort preekte 
en doceerde hij nog, dat is nu on-
mogelijk. Ds. Ralevic was in 1984 in 
contact gekomen met ds. K. Veldman. 
Ds. Veldman heeft toen een stichting 
opgericht om de kerk in Servië en in 
het bijzonder ds. Ralevic financieel 
te ondersteunen. Dit vindt nog altijd 
plaats door de BalkanZending.
Tijdens het bezoek aan deze predi-
kant werden we rondgeleid door het 
huis en met name door de kelder. In 

de kelder stonden duizenden boe-
ken. Tevens worden er vele boeken 
van puriteinen gedrukt. In de kas-

ten trof ik onder andere boeken van 
John Bunyan, John Owen en andere 
vertrouwde namen. Het drukken van 
boeken – veelal in de Servische taal 
- wordt financieel ondersteund door 
de BalkanZending. 
Na het bezoek aan ds. Ralevic vertrok-
ken we richting een hotel in de Ser-
vische stad Niš. Dit is de tweede stad 
van Servië en heeft circa 260.000 
inwoners. Na een goede nacht ver-
trokken we om 9.30 uur richting de 
Bijbelschool. Tijdens onze wandeling 
kwamen we langs een basisschool. 
De kinderen kwamen in grote geta-
le naar school. Opmerkelijk was dat 
ze allen eerst bij een eettentje een 
ontbijtje kochten. Zelfs kinderen van 
een jaar of zes aten kennelijk niet 
thuis, maar kochten dat bij één van 
de kleine straatwinkeltjes. Na een 
wandeling van een kilometer vonden 
we achter grote flats een gebouwtje 
waar de Bijbelschool huisvest. Het is 
een mooi gebouw. Het gebouw bevat 
een aantal slaapkamers voor studen-
ten, omdat hun woonplaats soms op 
grote afstand ligt. Verder zijn er een 
paar werkruimtes voor docenten, een 
kantine, een keuken en twee lokalen. 
We werden heel hartelijk ontvangen 
en al snel begonnen de colleges. 
Ds. van Vlastuin doceerde drie da-
gen over de Drie-enige God. In vijf 
lessen kwamen alle drie de godde-
lijke Personen en Hun werk voorbij. 
Het was opmerkelijk hoe veel ze op 
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Zelfs kinderen van een jaar of zes aten 
kennelijk niet thuis, maar kochten dat bij 
één van de kleine straatwinkeltjes.
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hadden en wisten van de bijbels-ge-
reformeerde leer. De studenten had-
den verschillende achtergronden. 
De meesten waren reeds predikant. 
Ik heb onder andere met vier predi-
kanten uit Baptische gemeenten ge-
sproken en één voorganger van een 
pinksterkerk. Ze waren zeer actief in 
evangelisatie en het uitdragen van 
het geloof. Daarbij moeten we be-
denken dat de inwoners van Servië 
grotendeels Orthodox zijn (dat lijkt 
op Rooms-Katholiek). Ze gaan alleen 
met de kerst naar de kerk, maar ver-
der hebben ze geen of nauwelijks 
persoonlijke omgang met God door 
bidden en Bijbellezen. Een student 
vertelde dat zijn zoon van twaalf 
evangeliseerde door heel de school. 
Fervent droeg hij het geloof in Chris-
tus uit. Een verhaal waar je verwon-
dert over bent. 
Na de colleges hebben we onder an-
dere een oude burcht bezocht aan 
de rand van de stad. De plaats Niš 
is reeds duizenden jaren oud en was 
in de Romeinse tijd een strategische 
plaats voor handel en oorlogsvoe-
ring. Tijdens de wandeling naar en 

vanaf deze burcht liepen we door 
een winkelstraat. Het was een grote 
winkelstraat met massa’s winkelen-
de mensen. De straat bevatte kleine 
winkels, maar ook een hele grote 
H&M en andere westerse filialen. 
Na een luxe en tegelijk goedkope 
maaltijd in één van de restaurants 
kwamen we weer bijtijds in het hotel 
aan. De volgende dag ging de serie 
lessen verder. Vooral het geding tus-
sen de remonstranten en de contra-
remonstranten over de reikwijdte 
van het offer van Christus en de par-
ticuliere (persoonlijke) genade had 
hun grote belangstelling. De uitleg 
dat God en mens allebei voor de vol-
le honderd procent betrokken zijn in 
de zaligheid werd aanvaard. Daarbij 
werd duidelijk opgemerkt dat Gods 
orde van een andere orde is dan 
die van ons en dat Gods orde aan 
de onze voorafgaat. We moeten niet 
zeggen God doet alles en wij doen 
niets. God werkt namelijk in ons dat 
wij ons bekeren en geloven – zowel 
God als mens zijn volledig betrokken 
in het werk van de zaligheid. Ze had-
den in twee jaar tijd nog nooit zo’n 
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duidelijk uitleg gehoord. Allen waren 
er erg dankbaar voor. 
Na de lessen hebben we op woens-
dag vast een auto gereserveerd op 
het vliegveld in Niš om daarmee de 
volgende dag van Niš naar Belgrado 
te rijden. Vrijdagmorgen moesten we 
namelijk in alle vroegte weer terug 
naar Nederland vliegen. 
Donderdag namen we – na de laat-
ste lessen – afscheid van de har-
telijke mensen aldaar en reisden 
met een gehuurde auto door het 
prachtige Servische landschap, 250 
kilometer naar het noorden, naar 
Belgrado. De volgende dag kwam 
ik – door Gods hand bewaard – om 
twaalf uur aan bij mijn schoonou-
ders, waar m’n vrouw en de kinderen 
de herfstvakantie grotendeels had-
den doorgebracht. Al met al was het 
een verrijkende reis en mogen we 
dankbaar terugkijken op de lessen 
en de persoonlijke ontmoetingen in 
Servië. De HEERE heeft een kerk uit 
alle volkeren, talen en natiën. Deze 
kerk wordt door Zijn hand bewaard 
en zal alleen uit genade zalig wor-
den. De belijdenis die we elke zon-
dagavond met elkaar afleggen: ‘Ik 
geloof in een algemene christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen’, 
heeft voor mij nog meer kleur en in-
houd gekregen!

16

BEZOE K SE RVIË



B
A

L
K

A
N

 Z
E

N
D

IN
G

 N
O

V
E

M
B

E
R

 2
0

19

17

Peter en de boot

P
eter begint hard te huilen… ‘Wat is er 
jongen?’ vraagt Heimen. ‘O Heimen, het 
begint steeds harder te waaien, straks 
zal het nog gaan stormen! Nu zullen 

we nooit gered worden, nu zal ik moeder, de 
broertjes en zusjes nooit weer zien! O, en dan 
onbekeerd de eeuwigheid in, o Heimen, ik ben 
zo bang!’ ‘Ach jongen’, zegt Heimen, ‘Huil maar 
niet! Peter, ik weet het zeker… we zullen er bei-
den goed vanaf komen! De Heere bepaalde mij 
bij de geschiedenis van de schipbreuk van Pau-
lus. Toen heeft de Heere aan Paulus belooft dat 
hij en al de anderen er goed vanaf zullen komen. 

komen? Ineens richt Peter zich iets 
op, ziet hij het goed, een licht? ‘Hei-
men, ik zie een schuit!’ Ook Heimen 
richt zich iets op… ‘Ja, jongen! Je 
hebt gelijk… Laten we wachten tot 
de schuit dichterbij is, dan gaan we 
beiden roepen!’ Even denkt Peter 
aan de woorden die ze net gezon-
gen hebben: ‘Maar de Heer’ zal uit-
komst geven!’… Nauwlettend hou-
den ze het licht in de gaten, maar 
de schuit komt niet in hun richting. 
‘Jongen, we moeten schreeuwen, 
want ze zeilen bij ons vandaan…!’ 
Beiden beginnen te schreeuwen: 
‘Help! Help!’ Maar hun stemmen 
zijn zo verzwakt, dat het niet wordt 
opgemerkt door de anderen. De 
schuit vaart zelfs verder bij hen 
vandaan… Wat een beproeving, de 
redding leek zo nabij… en nu?! Hei-
men zucht, het stormt in hem, wat 
wordt hier zijn geloof op de proef 
gesteld… Zou God écht doen wat 
Hij gesproken heeft?! Ook Peter is 
radeloos: ‘Gelooft u nu nog echt dat 
we beiden worden gered?’ En hoor 
eens wat Heimen zegt: ‘Ja jongen! Ik 
mag mij aan dat wat de Heere be-
looft heeft vasthouden. Wel kwam 
er in mijn hart op: ‘Waar is God op 
Wien gij bouwdet en aan Wien ge 
uw zaak vertrouwdet?’ Even had 
het ongeloof de overhand, maar 
toen sprak de Heere in mijn hart: 
die geloven, haasten niet! En nu, op 

En dat heeft de Heere ook aan mij 
belooft. We worden beiden gered, 
al kan het wat lang duren. Kom 
Peter, laten we opnieuw gaan zin-
gen…!’ En hoor eens wat ze daar 
op het wrak van de boot zingen te 
midden van een woeste zee: ‘Maar 
de Heer’ zal uitkomst geven, Hij, die 
’s daags Zijn gunst gebiedt, ’k Zal 
in dit vertrouwen leven! ……’ Peter 
zingt mee, met een zwakke stem, 
hij kan bijna niet meer. Het zingen 
bemoedigt Peter wel, want hoe was 
hij vroeger vaak bij Gods volk ge-
weest. En wat had hij ook daar vaak 
gehoord dat God Zijn beloften al-
tijd op Zijn tijd vervulde.

Maar bij het onder gaan van de 
maan en het naderen van de stik-
donkere nacht, verdwijnt de hoop 
bij Peter snel. Zal er ooit redding 
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hoop tegen hoop, klem ik me vast 
aan de God van het verbond, Die 
zeker vervult al wat Hij belooft! Al 
lijkt het onmogelijk…!’ Peter luis-
tert naar de woorden van Heimen, 
alles begrijpt hij niet, maar toch ge-
ven hem deze woorden moed!
En zo zitten Peter en Heimen een 
geruime tijd weer naast elkaar. 
Door en door nat, verstijfd door 
de kou, bijna geen krachten meer… 
‘Heimen, een zeil!’ ‘Waar, Peter?’ 
‘Kijk, daarginds…’ wijst Peter! ‘Ja, 
Peter, ik zie het. Ik denk dat ze ons 
zoeken. De Heere stuurt ze weer 
deze kant op!’ Langzaam komt de 
schuit hun kant op. ‘Roepen, Peter! 
Nu!’ En met de krachten die er nog 
in hen zijn, beginnen ze te roepen. 
Maar het lijkt tevergeefs, er komt 
geen antwoord. Bovendien hun 
geroep klinkt niet hard, ze hebben 
haast geen krachten meer om te 
roepen. Nog een keer roepen ze… 
En hoor eens… er wordt terugge-
roepen. ‘O Heimen, ze horen ons!’, 
roept Peter uit met tranen in zijn 
ogen. ‘Zullen we nu toch gered 
worden, Heimen? Kunnen ze wel bij 
ons komen met zulke golven?’ ‘Pe-

ter, de Heere heeft ons tot hiertoe 
geholpen, Hij zal het ook in het ver-
dere doen. Nu moeten we wachten 
én bidden, want je hebt gelijk, het 
is niet gemakkelijk in deze donke-
re nacht en met dit weer! Maar de 
Heere zal het maken, vertrouw daar 
gerust op!’ Peter buigt het hoofd en 
bidt stil tot de Heere, Heimen hij 
zucht uit het diepst van zijn hart, 
pleitend op Gods beloften!
Hoor… wat is dat? ‘Heimen, waar 
ben je? Roep nog eens, dan kun-
nen we weten in welke richting we 
moeten roeien!’ Een stem… blijd-
schap vervult het hart van Peter en 
Heimen. Zo af en toe roept Heimen 
en het duurt niet lang of de boot 
met de redders ligt bij het wrak 
met Peter en Heimen erop. Stevig 
wordt het wrak door de mannen 
vastgepakt, ondertussen maakt 
Heimen de zakdoek los die hij om 
zijn en Peters arm gebonden had. 
‘Haal eerst de jongen er maar af!’, 
zegt Heimen. Voorzichtig wordt Pe-
ter vast gepakt en aan boord van 
het reddingsbootje getild. Ook Hei-
men wordt snel in veiligheid ge-
bracht. Peter merkt niet meer wat 
de mannen met hem doen. Door de 
kou en verloren krachten raakt hij 
bewusteloos. De mannen leggen 
hem in het vooronder bij de haard. 
Ook Heimen komt er bij zitten. Hij 
ziet wel dat Peter er ernstig aan toe 
is, ook de dappere redders staan 
met bezorgde gezichten bij Peter. 
Zal hij het redden, of…? Zo vaart 
de reddingsboot naar de haven. 
Met de lichten van de boot geven 
ze seinen dat de schipbreukelingen 
gevonden zijn. Want daar bij de ha-
ven staat een grote groep mensen 
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op de uitkijk, kijk eens wie er ook 
tussen staat? Het is de moeder van 
Peter. 
Al snel komt de reddingsboot aan 
in de haven. En kijk eens wie daar 
uit de boot stapt, het is Heimen. Nog 
flink na alles wat hij heeft meege-
maakt. Maar kijk eens, wie dragen ze 
daar? Peter! Snel wordt hij naar zijn 
moeder gebracht. Tranen springen 
haar in de ogen als haar jongen bij 
haar wordt gebracht, bewusteloos! 
‘Zal ik hem dan toch nog moeten 
missen?’, roept ze uit! Snel gaan ze 
naar haar huis en wordt Peter op 
bed gelegd. Een dokter wordt ge-
roepen. Moeder blijft bij het bed van 
Peter staan. ‘Zou, hij dan toch ster-
ven?’ Al snel komt de dokter. ‘Dok-
ter, hoe is het?’, vraagt moeder met 
angstige stem. ‘Uw jongen leeft nog 
moeder, maar hij verkeert in groot 
gevaar! Maar we zullen er alles aan 
doen om hem in leven te houden!’ 
Maar wat de dokter ook doet, er 
komt geen verbetering. ‘Dokter, wat 
denkt u?’ ‘Ik maak geen vooruitgang, 
vrouw! Ik denk dat de jongen te 
veel geleden heeft. Ik denk dat zijn 
bloed verstijfd is door de koude. Er 

is nog hartslag, maar o zo flauw, het 
bloed in zijn lichaam kan haast niet 
doorstromen.’ Even is de dokter ra-
deloos, wat moet hij nu doen? ‘Haal 
een grote ton met warm water, dan 
zullen we Peter daar in stoppen.’ 
Snel gaan een aantal buurvrouwen 
aan het werk en halen een ton warm 
water. Peter wordt er door de dok-
ter ingehouden, maar het helpt niet, 
Peter blijft koud en bewusteloos. 
‘Gooi, dit water weg en haal nieuw 
water! We gaan het nog eens pro-
beren!’ Opnieuw doen de vrouwen 
wat de dokter vraagt. Nu zorgt de 
dokter ervoor dat het water heter is 
dan de eerste keer. Opnieuw wordt 
Peter door de dokter in het warme-
re water gehouden. En hoor eens…: 
‘Moeder, wat doet u toch met mij!’ 
klinkt er, het is de stem van Peter. 
Snel haalt de dokter Peter uit het 
warmere water en legt hem in bed. 
‘Moeder, vraag Peter nu niets, geef 
hem een geklutst ei en blijf bij hem 
tot hij in slaap valt. Als dat mag ge-
beuren, geloof ik dat Peter in leven 
blijft!’ 
Zo zit moeder daar, bij het bed van 
haar jongen… Diep onder de indruk 
van de grote daden des Heeren. Wat 
had ze geroepen tot de Heere om 
uitkomst en hoe wonderlijk heeft ze 
deze gekregen! In haar hart maakt 
ze de Heere groot voor de genadige 
hulp aan haar kind en haar betoond!



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

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.


