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ME DITATIE F

D
it is de weg Gods. Hij zendt 
niet één maar vele tegen-
winden op de weg der kin-
deren Gods. Paulus moet te 

Rome getuigen, hij moet gaan als 
een gevangene. Hij zegt zelf later ‘als 
een gevangene van Jezus Christus’. 
Hij kan zijn eigen reis niet bepalen, 
noch het reisgezelschap dat met 
hem zal reizen. Onder bevel van een 
hoofdman over honderd, Julius van 
de Keizerlijke garde, wordt hij naar 
Rome gebracht om een getuige van 
de Koning der koningen te zijn. Een 
uitverkoren vat om Zijn Naam te dra-
gen onder de koningen der wereld. 
Met name onder de keizer van het 
Romeinse rijk, de wrede keizer Nero. 

‘En vandaar afgevaren zijnde, voeren wij onder 
Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren.’ 
Handelingen 27: 4

En dan tegenwind. Van de duivel? O 
neen, van de Heere zelf. Onbegrijpe-
lijk voor dwazen als wij, is het niet? 
Zo kwam Jozef in Egypte als een 
gevangene om een middel des Hee-
ren te zijn voor het behoud van een 
groot volk. De winden waren hem te-
gen. Eigen hulpeloosheid in te leven, 
eigen krachteloosheid te gevoelen, 
eigen vlees gewaar te worden als 
alle dingen tegen schijnen. Zoals 
ook Jacob dat moest belijden toen 
Benjamin gevangen was genomen.  
 
Zie, Zijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht! Hij schenkt tegenwind 
om de wind te doen zwijgen en de 
grote werken Gods  mochten gezien 
en ervaren worden. De Heere werkt 
zo dat Hij zegt: ‘Ik doe het niet om 
uwentwille, maar om Mijns groten 
Naamswille. Ach mijn vrienden, dwa-
zen zijn we. Wij zoeken medewer-
kende genade. Maar de Heere geeft 
alleen vrije genade in Christus, Die 
uit lijden gehoorzaamheid leerde. 
En dan gij ellendeling, menende dat 
het rechtvaardig is dat de Heere u 

U is een beter 
lot bereid

De Heere geeft alleen vrije 

genade in Christus, Die uit lijden 

gehoorzaamheid leerde. 
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ME DITATIE F

vrij gebaande wegen geeft. Nee, Hij 
baande mij door de woeste baren en 
brede stromen een pad. Daar rees 
Zijn lof op stem en snaren, omdat 
Hij ons beveiligd had. Dan moet het 
schip der kerk vergaan. Opdat naar 
de belofte de ganse Kerk behouden 
aan wal komt door Hem Die buiten 
de Legerplaats geworpen is. ‘O’, zegt 
Paulus, ‘laat ons dan buiten de leger-
plaats mogen gaan Zijn smaadheid 
lijdende.’ Dat zal aan de overkant 
blijken, wanneer de Kerk het lied van 
Mozes en het Lam zingt: ‘Gij hebt ons 
Gode gekocht met Uw bloed.’ En Hij 
neemt het eerste weg en geeft het 
volmaakte door lijden gelouterd. Met 
Hem lijden en met Hem sterven en 
met Hem opstaan. Ach, dat kunt u 
niet bezien, alleen het geloof gaat 
God verheerlijken. Wanneer uit de 
grote verdrukking de 144-duizend 
het eeuwige Hallel aanheffen. Mis-
schien is dat de weg voor Nis en 
de kerk in Servië. ‘U is een beter lot 
bereid, Uw Heilzon is aan het dagen.’ 
O, mijn vrienden, de Heere maakt u 
machteloos en schuldig, om tegen de 
winden te zeggen: ‘Zwijg, wees stil!’ 

Ds. K. Veldman - Otterville

O, mijn vrienden, de Heere 

maakt u machteloos en 

schuldig, om tegen de winden 

te zeggen: ‘Zwijg, wees stil!’
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ME DITATIE F

Onderwijs uit een 
brief van ds. Laslzo 
Harangozo

verliezen we onze identiteit. Dit is 
de bedoeling van de wereld, omdat 
het gemakkelijker is om de onge-
wortelde mensen te beïnvloeden en 
te beheersen.

Helaas staan wij in de kerk steeds 
meer onder druk om zoveel vuile 
wereldse dingen te accepteren. De 
Servische premier is een lesbische 
vrouw. Ze proberen druk op ons uit 
te oefenen. Als we ons niet overge-
ven aan of ertegen zijn, krijgen we 
geen overheidssubsidies. We kregen 
als kerk, samen met andere histo-

D
s. Laslzo Harangozo werkt 
in het noorden van Servië. 
Met hem zijn in de ach-
terliggende jaren hartelij-

ke contacten gelegd. Als stichting 
ondersteunen we hem in zijn werk 
als predikant. Hieronder laten we 
een gedeelte uit een brief van hem 
volgen. Hierin staan ook voor ons 
lezenswaardige en hartenswaardige 
dingen!

‘… Ik hou echt van het feit dat er 
mensen in het dorp zijn die nog 
steeds traditionele klederdracht 
dragen. Ik dacht er niet eens aan 
dat dit in Nederland nog was. Wij 
Hongaren worden vaak beschuldigd 
van nationalisme, omdat we gek zijn 
op onze klederdrachten en tradities. 
Daarom willen veel mensen hun 
tradities niet meer in stand houden, 
omdat ze de mode willen bijhouden 
en ze denken dat West-Europeanen 
het beter weten en daardoor ook rij-
ker zijn. Onze wortels zijn echter erg 
belangrijk en als we deze verliezen, 

ONDE RWIJS
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rische kerken (katholiek, orthodox, 
luthers, joods en moslim) alle be-
dragen/subsidies van de stad Subo-
tica. Vorig jaar niet meer…

Het is vaak moeilijk… Maar Gods 
Woord verlicht altijd de juiste weg. 
Het is geen toeval dat Hij mij hier 
door genade naar deze bediening 
geroepen heeft. Wij zijn een calvi-
nistische minderheid hier in Subo-
tica en in de buurt. Als een druppel 
in de zee, maar kan God daarin niet 
Zijn grootsheid tonen? Is het licht 
van de kleinste kaars in een grote 
kamer met grote duisternis niet een 
echte schat? Maandag had ik een 

bediening in een dorp waar 99% 
van de mensen katholiek is en de 
meeste mensen niets anders weten. 
Hier kon ik spreken over Gods liefde, 
genade en redding door het geloof. 
Er waren veel mensen, ik had zelden 
voor zo’n attent publiek gesproken, 
ze dronken mijn woorden in. Na-
tuurlijk weet de Heere wie er door 
Zijn genade zal worden verkozen 
voor de verlossing en Hij zal ze roe-
pen, maar het is onze opdracht om 
Zijn Woord te prediken.

Dienstbaarheid in de kerk is ook niet 
altijd gemakkelijk, omdat niet ieder-
een denkt zoals wij. Dus ik vraag 
meestal geen andere lokale predi-
kanten om te dienen, omdat ik mijn 
kerk niet graag met geestelijk afval 
voed.
…

Ik wens u Gods zegen over uw voort-
durende werk en dienst!’
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Foto’s 
zendingsdag 2020

VAN DE BESTUURSTAFE L
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VAN DE BESTUURSTAFE L

A
fgelopen januari heeft dr. 
P. de Vries gastcolleges 
verzorgd aan het BTF. Het 
inleidende college was 

over de betekenis van de drie-een-
heid voor het christelijke geloof. De 
daarop volgende vijf colleges gin-
gen over de profeten met als focus 
hun roeping en boodschap. Daarna 
zeven colleges over de Psalmen om 
vervolgens af te sluiten met een 
college over de kernelementen van 
de Bijbelse en gereformeerde pre-
diking. Als bestuur zijn we verblijd 
dat we ook op deze wijze het werk 
van de zending gestalte kunnen ge-
ven. In het reisverslag geeft dr. P. de 
Vries het als volgt weer: ‘Het is al ja-
ren mijn vaste overtuiging dat als een 
land al een christelijke kerk heeft, wij 
christenen daar vooral kunnen steu-
nen met wat men noemt theologische 
assistentie. Naast het vertalen van 
goede en getrouwe lectuur denk je 
dan aan het bijstaan in het opleiden 
van een nieuwe generatie predikan-
ten. Immers, via de prediking bouwt 
God Zijn kerk. Alleen God kan predi-

kanten de uiteindelijke bekwaamheid 
geven, maar dat sluit de noodzaak van 
opleiding en van het gebruik van de 
middelen niet uit.’ U kunt zijn reis-
verslag elders in dit blad lezen.
Het verspreiden van lectuur is een 
blijvend onderdeel van het zen-
dingswerk op de Balkan. Vele dui-
zenden boeken zijn door de familie 
Ralević verstuurd. En dit werk gaat 
door tot op de dag van vandaag. 
Timothy Ralevic heeft meerdere 
boeken van de prins der predikers 
C.H. Spurgeon vertaald. Over de tot-
standkoming hiervan kunt u lezen 
in een brief die door hem geschre-
ven is.

In lijn hiervan ligt ook het project 
om tweeduizend Servische Bijbels 
te laten drukken. Er is in Servië 
een sterke behoefte aan Bijbels. 
De Bijbels zullen door plaatselijke 
kerken/predikanten uitgedeeld wor-
den. Ook zullen de Bijbels gebruikt 
worden door de studenten aan de 
Theologische School. Het levende 
Woord mag worden uitgedeeld en 
dit Woord zal altijd doen wat God 
behaagt. En dan mag er verwach-
ting zijn, omdat het Zijn Woord is! Is 
het ook uw gebed dat daar mensen 
mogen zijn die zich verblijden in de 
God huns heils? 

Om dit project te kunnen starten 
zijn we een werving gestart. Wan-
neer de helft van het benodigde 
bedrag (15.000 euro) binnen is, kun-
nen we starten met het drukken van 

Voelt u de nood? Voelt 

u de noodzakelijkheid 

van zending? Voelt u de 

noodzakelijkheid van Bijbel- 

en lectuurverspreiding?
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de Bijbels. We bevelen het van harte 
bij u aan!

In het verslag van de penningmees-
ter kunt u lezen dat de gevolgen van 
de corona-tijd ook voor de stichting 
zichtbaar zijn. Bepaalde ‘vaste’ in-
komsten vallen weg, zoals de col-
lectes. We willen deze bij u blijven 
aanbevelen! Onlangs heeft u als do-
nateur het boekje Tom Kroos – zijn 
weg tot God ontvangen. Wanneer u 
hiervan meerdere exemplaren wilt 
ontvangen, kunt u deze bestellen via 
de winkel op de website. Dit geldt 
eveneens van andere boekjes en de 
vertel-CD. Van harte aanbevolen!

We bevelen het werk van de Balkan-
Zending van harte aan in uw gebe-
den. Velen, net als in ons vaderland, 
hebben nooit gehoord van God, Zijn 
dierbaar Woord en het werk van 
Zijn dierbare Zoon. En zij zijn, net 
als ons, reizend naar een nimmer 
eindigende eeuwigheid. Voelt u de 
nood? Voelt u de noodzakelijkheid 
van zending? Voelt u de noodzake-
lijkheid van Bijbel- en lectuurver-
spreiding?

Op de bladzijde hiervoor vindt u een 
fotocollage van de zendingsdag. We 
waren verblijd met de opkomst, tege-
lijkertijd geeft het ons ook zorg, het 
bezoekersaantal wordt niet meer! Op 
deze dag mochten verschillende spre-
kers voorgaan, waaronder ook ds. C. 
Ralevic en prof. Van Vlastuin. Laatst-
genoemde sprak over de kerninhoud 

van zijn colleges in Nis. Hieraan willen 
we in het volgende voorlichtingsblad 
aandacht besteden. Zo mocht op deze, 
jaarlijks terugkerende, zendingsdag 
het Woord, het onvergankelijke Zaad 
van God, gestrooid worden. Het zal 
doen wat God behaagt, en het zal 
voorspoedig zijn in hetgeen waartoe 
Hij het zendt!

Steun ons doel

Als 50 procent van het benodigde bedrag binnen is, kunnen we overgaan tot 
het drukken van de Bijbels. Er is een sterke behoefte aan Bijbels bij plaatse-
lijke kerken in Servië, de plaatselijke predikanten zullen zorgdragen voor de 

verspreiding van de Bijbels. Ook zullen de Bijbels gebruikt worden door de 
studenten van de BTF (theologische school).

Helpt u mee?
Geldinzameling voor het drukken van
Servische Bijbels

VAN DE BESTUURSTAFE L
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B
este donateur,
Het is onze natuur om te kij-
ken wat we niet hebben of 
missen, in plaats van te kij-

ken naar wat we wel hebben. En dat 
geldt ook voor de penningmeester. 
Ik hoef u niet uit te leggen dat ook 
de BalkanZending geraakt wordt 
door het coronavirus. We zien dit te-
rug in het overzicht. De inkomsten 
van particulieren, kerken en scholen 
blijven achter op 2019 en de begro-
ting 2020. Verder zullen zendings-
dagen en verkopingen de komende 
tijd niet plaats vinden, waardoor we 
inkomsten zullen mislopen.
U zult ongetwijfeld al gezien heb-
ben wat we wel hebben en dat is 
veel. In mei mochten we een le-
gaat ontvangen van maar liefst  
€ 42.632,00 en dat in deze periode 
waarin we zoveel niet hebben of 
moeten missen. Dit geeft alle reden 

om dankbaar te zijn tegenover onze 
God en ons stil te verootmoedigen 
voor de Heere. 

Het tweede wat bij mij naar boven 
komt als ik naar de grafiek kijk, is de 
vraag: wat springt er bij ons uit in 
ons leven? Zijn dat onze bezittin-
gen, geld, vakanties e.d. of mogen 
dat andere zaken zijn, van hogere 
en eeuwigheidswaarde? Zijn dat de 
onderlinge bijeenkomsten in Gods 
huis die we nu moeten missen? Is 
het de Bijbel die we nog mogen 
hebben en waar we dagelijks onze 
kracht en troost uit mogen ontvan-
gen? 

Wellicht is het u opgevallen, in 
de onder ons bekende bladen en 
op onze website, dat we een ac-
tie begonnen zijn voor het druk-
ken van 2000 Servische Bijbels  
(€ 15.000,00). Dit is namelijk de kern 
van de zending en onze missie. De 
Heere werkt door Zijn Woord en 
Heilige Geest. Bij het laatste heb-
ben we in de achterliggende week 
stilgestaan. Beginnende bij Jeruza-
lem, is het Woord via de Balkan, in 
Nederland terecht gekomen.

Helpt u ons mee om het Woord weer 
terug te geven aan de mensen in 
Servië? Wat hebt u daarvoor over?

We zeggen een ieder hartelijk dank 
voor de steun in welke vorm dan 
ook voor het werk dat we mogen 
doen in Servië.

Helpt u ons mee om het 

Woord weer terug te geven 

aan de mensen in Servië? 

Wat hebt u daarvoor over?
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Calvijn in zijn 
verklaring van de 
Bijbel over het 
zendingsbevel

Hieruit leren wij, dat het ambt van 
Apostel geen ijdele eretitel is, maar 
een moeitevolle taak, en dat dien-
volgens niets ongerijmder en on-
verdragelijker is, dan de huichelaren 
zich deze eer aanmatigen, terwijl 
zij in vadse ledigheid den heersstaf 
zwaaien, maar van de lasten van het 
ambt zich ontslaan.’

Vervolgens geeft Calvijn aan dat 
niemand een opvolger van de 
apostelen kan zijn, als hij Chris-
tus niet dient in de verkondiging 
van het Evangelie. ‘Kortom, wie het 
ambt eens leraars niet vervult, liegt 
schandelijk, als hij zich de titel van 
Apostel geeft; ja, hierin bestaat het 
priesterdom van het Nieuwe Ver-
bond: de mensen door het geestelijk 
zwaard van het Woord Gods tot een 
offerande te slachten.’

Over het bevel van de Heere Jezus 
om ‘al de volken’ te onderwijzen, 

‘Gaat dan heen, onderwijst 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.’
Mattheüs 28 vers 19 

‘… Hierop komt alles voorts neer, dat 
zij, door overal het Evangelie te pre-
diken, alle heidenen tot de gehoor-
zaamheid van het geloof brengen, 
en tevens hun leer met het zegel 
van het  Evangelie bevestigen en 
bezegelen zouden. Mattheüs spreekt 
aanvankelijk slechts van onderwij-
zen, maar Markus geeft ook de aard 
van hun onderwijs aan, als hij zegt, 
dat zij het Evangelie moesten predi-
ken; en een weinig later voegt ook 
Mattheüs er de omschrijving bij, dat 
zij alles moesten leren onderhou-
den wat de Heere hun geboden had. 

12
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zegt Calvijn: ‘Christus heft alle on-
derscheid op, en maakt Joden en 
heidenen gelijk; beiden laat Hij 
zonder onderscheid tot de gemeen-
schap van het Verbond toe. Hierop 
ziet ook het woord: ‘Gaat uit’ (‘Gaat 
dan heen’). Want onder de Wet wa-
ren de grenzen van Judea aan de 
Profeten voorgeschreven; maar 
sinds de middelmuur des afscheid-
sels afgebroken is, gebiedt de Heere 
de dienaren van het Evangelie om 
ver uiteen te gaan, ten einde de leer 
der zaligheid tot alle einden der we-
reld te verbreiden.’ Calvijn haalt hier 
Jesaja 49 vers 6 aan: ‘… Ik heb U ook 
gegeven tot een Licht der heidenen, 
om Mijn Heil te zijn tot aan het ein-
de der aarde.’ 

‘Dezelve dopende.’ Opnieuw Cal-
vijn: ‘Christus gebiedt, dat zij, die 
het Evangelie aannemen en belij-
den, gedoopt worden, opdat hun de 
doop, eensdeels een zegel van het 
eeuwige leven voor God, en ander-
deels een uiterlijk teken van het 
geloof voor de mensen zou zijn. … 
Zo God ons door dit zegel Zijn ge-
nade bevestigd, zo verplichten zich 
anderzijds allen, die zich dopen la-
ten, als door hun eigen handschrift, 
aan Hem. Naardien dit ambt tegelijk 
met de prediking van het Evangelie 
aan de Apostelen opgedragen is, zo 
volgt hieruit, dat zij wettige bedie-
naars van de doop zijn, die tevens 
ook het leraarsambt bedienen.’
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VE RTA ALWE RK

B
este broeders,
Dit is het korte verhaal 
achter de vertaling naar de 
Servische taal van het boek 

“Faith’s Checkbook” van C.H. Spur-
geon. Een paar jaar geleden, nadat 
ik mijn zoon verloor, begon een 
broeder mij af en toe wat dagelijkse 
overdenkingen te sturen, wat op dat 
moment een grote aanmoediging 
voor mij was. Sommige daarvan 
hebben me opgebeurd en ik begon 
ze op Facebook te plaatsen. Hierop 
kreeg ik veel reacties. Toen reali-
seerde ik me dat er veel broeders en 
zusters zijn die dagelijks bemoedi-
ging nodig hebben. Op dat moment 

besloot ik om een   Facebook-groep 
te starten die ik ‘Dagelijkse lezingen’ 
noemde. Ik dacht na over wie de 
beste en meest acceptabele schrij-
ver zou zijn om te vertalen en wat 
van zijn werk er gepubliceerd kon 
worden. Zo vond ik een zeer oude 
vertaling in de Kroatische taal van 
het boek ‘Avondlezingen’ van C.H. 
Spurgeon. Ik begon met het dage-
lijks publiceren van de lezingen 
op Facebook en de reacties waren 
opnieuw veel. Maar ik ontdekte dat 
de vertaling erg slecht was en dat 
er veel dingen zijn veranderd in 
vergelijking met het origineel in de 
Engelse taal. Toen ben ik begonnen 
met het vertalen vanaf het origineel 
van de Avondlezingen door C.H. 
Spurgeon en het was een enorme 
zegen voor iedereen die met mij 
mee las.
Nadat het boek was vertaald, vond 
ik het boek dat we onlangs pu-
bliceerden: “Faith’s Checkbook”, ik 
vertaalde het als “Schatkamer van 
de beloften van God”, aangezien er 
geen logische vertaling was van de 
oorspronkelijke titel in de Servi-
sche taal. De vertaling van het boek 
is eind vorig jaar beëindigd. Ik heb 
voor dit boek gekozen omdat gelo-

Brief Timothy Ralević 
over vertaalwerk
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vigen vandaag meer dan ooit de be-
loften van God moeten onthouden 
en ze elke dag moeten lezen en elke 
dag moeten gebruiken.

Vanaf januari 2020 ben ik begonnen 
met de vertaling van “Avondlezin-
gen” door C.H. Spurgeon, vanaf het 
begin, aangezien die oude Kroa-
tische vertaling vrij nutteloos en 
moeilijk te begrijpen was. Dus ik 
hoop dat ik het eind dit jaar klaar 
heb.

Dit alles doe ik, omdat ik mijn Hee-
re wil dienen op een manier die mij 
bekend is. Elke avond besteed ik on-
geveer een tot twee uur aan verta-
len en publiceer ik om middernacht 
een ‘dagelijkse lezing’ voor de vol-
gende dag op de Facebook-groep. 
Dit gebeurt nu een aantal jaren. 
De groep heeft nu ongeveer 2500 
leden, van wie velen het dagelijks 

lezen. Een zegen die ik tijdens het 
vertalen ontvang is dat mensen 
me berichten dat het voor hun tot 
zegen is geweest: “Wat ik vandaag 
gelezen heb is iets wat ik op dit mo-
ment hard nodig heb in mijn leven”. 
Tegenwoordig, wanneer iedereen 
een smartphone heeft, realiseer ik 
me dat dit een geweldig platform is 
om mensen te bereiken, waar ze ook 
zijn en wat ze ook doen. Ik heb het 
gevoel dat dit de roeping van God 
voor mij is en ik geniet ervan Hem 
op deze manier te dienen.

Timothy Ralević

Dit alles doe ik, omdat ik mijn 

Heere wil dienen op een manier 

die mij bekend is. 
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Dr. P. de Vries over het 
lesgeven aan Balkan 
Theological Seminary

ontmoet. Met een aantal Nederlan-
ders en een groep Serven deden we 
dan voor de  lezingen begonnen 
onder leiding van zijn broer Simo 
Ralević Bijbelstudie. Er is toen een 
band ontstaan die wel gerekt was, 
omdat we elkaar al meer dan tien 
jaar niet hadden ontmoet, maar niet 
gebroken.

Balkan Theological Seminary is een 
klein seminarie met maar betrek-
kelijk weinig middelen en in een 
eenvoudig gebouw wordt onderwijs 
van niveau gegeven. De studenten 
zijn overwegend afkomstig uit bap-
tistengemeenten, maar een aan-
tal heeft een andere achtergrond. 
Aan een groep van ongeveer tien 
studenten heb ik van maandag 13 
tot en met donderdag 16 januari 
een veertiental colleges gegeven. 
Maandag waren dat er twee en de 
volgende dagen vier. Toen waren 
er drie colleges voor de lunchpau-
ze die van 13.30 tot 14.15 uur was 
en één erna. Zo rond 15.30 uur was 

S
amen met dhr. J. Koster uit 
Staphorst, de secretaris van 
de BalkanZending, bracht ik 
van maandag 13 tot vrijdag 

17 januari een bezoek aan het Bal-
kan Theological Seminary in Niš. In 
2019 was mij gevraagd of ik bereid 
was daar college te geven. Nu, dat 
is werk dat de liefde van mijn hart 
heeft. Echter, door mijn thuissituatie 
zijn mijn mogelijkheden beperkt. 
Mijn vrouw is al zo’n acht jaar hele-
maal aan huis gebonden door pijn 
en jeuk, waarvoor geen middelen 
helpen. Ook onze oudste dochter is 
al jaren chronisch ziek en kan daar-
om alleen maar beperkt wat vrijwil-
ligerswerk doen. Altijd geldt als wij 
iets afspreken ‘bij leven en welzijn, 
zo de Heere het wil.’ Dat is in mijn 
situatie dubbel.
Ik ben heel blij dat het geplande 
bezoek kon doorgaan. Cedo Ralević, 
de president van het seminarie, heb 
ik in het verleden vaak op de Ban-
ner of Truth conferentie in Leicester 
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er de afsluiting. Steeds opende en 
sloot Cedo Ralević de dag met ge-
bed.

Het inleidende college was over de 
betekenis van de drie-eenheid voor 
het christelijke geloof. Aansluitend 
gaf ik een vijftal colleges over de 
profeten met als focus hun roeping 
en boodschap. Het oudtestamen-
tische ambt van profeet is niet in 
alle opzichten met dat van een pre-
dikant te vergelijken, maar er zijn 
wel meerdere overeenkomsten. Ook 
een predikant heeft een innerlijke 
roeping nodig, al wordt hij in onder-
scheid tot een profeet ook door een 
gemeente beroepen en door een 
kerkelijke vergadering beroepbaar 
gesteld.

De kern van de profetische bood-
schap was de oproep van bekering 

tot God. De rechtvaardige moest 
aangezegd worden dat het hem wel 
zou gaan maar de goddeloze dat het 
hem kwalijk zou vergaan. De profeti-
sche boodschap was de boodschap 
van de twee wegen. Behoud is er al-
leen in de God van Israël. Weerkeer 
tot Hem was voor iedereen nodig. 
Weerkeer ging altijd samen met 
berouw over de  zonde, maar leidde 
ook tot vreugde in God. Het was niet 
moeilijk om lijnen te trekken naar 
de boodschap die nog altijd wereld-
wijd in kerken moet maar ook mag 
klinken.

Vanuit de boodschap van de pro-
feet maakte ik de overstap naar een 
zevental colleges over de Psalmen. 
Het hoeft geen betoog dat onder 
de boeken van de Bijbel de Psal-
men een bijzondere plaats inne-
men. Luther sprak over de Bijbel in 
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hij Hem in geloof leert omhelzen. 
Naast het christologische karakter 
van de Psalmen heb ik onderstreept 
dat het boek van de Psalmen voor 
ons een toetssteen is van geestelijk 
leven. Echt door Gods Geest ge-
werkt geestelijk leven kan die toets 
doorstaan. De nood en smart van 
de psalmisten wordt onze nood en 
smart en hun vreugde onze vreugde. 
De zwaarste smart is de smart over 
de zonde en de diepste vreugde de 
vreugde door God in Christus. Ik 
heb besloten met een college over 
de kernelementen van de Bijbelse 
en gereformeerde prediking. Daar-
in kwamen een aantal zaken uit 
de colleges over de profeten en de 
Psalmen terug. 

Een Bijbelse prediking is een pre-
diking waarin getuigd wordt van 
de heiligheid van God, de verloren-
heid van de mens, de lieflijkheid 
van Christus en van de zorgen en 
vreugden van de kinderen van God. 
Er wordt opgeroepen tot geloof en 
bekering. Kinderen van God worden 
aangespoord niet van de Heere weg 
te zwerven maar te smeken Hem 
dieper te leren kennen. Er klinkt ook 
een oproep tot zelfonderzoek.

Steeds was er onder de colleges 
voor de studenten gelegenheid 
om vragen te stellen. Zoals in elke 
groep doet de een dat meer dan de 
ander. Echter, ook de studenten die 
geen vragen stelden waren zeer be-
trokken. De vragen waren ook zinvol 
en relevant. Omdat een deel van de 

het klein. Alle Bijbelse thema’s ko-
men in de Psalmen aan de orde. De 
schepping, de schuld van een mens 
tegenover God en de verlossing zo-
wel nationaal als persoonlijk.  Bij 
de nationale verlossing denk je dan 
in het bijzonder aan de uittocht uit 
Egypte die ook in de Psalmen wordt 
bezongen.  In de Psalmen blijkt ook 
de grote plaats die Sion in de harten 
van de oudtestamentische gelovi-
gen had. Smart over het niet kunnen 
opgaan naar het heiligdom wordt in 
de Psalmen verwoord. Ook het ver-
driet over de verwoesting van de 
tempel. Echter, ook het herstel van 
Sion en de tempel wordt bezongen 
en niet minder de vreugde om daar 
te zijn, de vreugde om nabij God te 
zijn.

Ik heb laten zien dat uiteindelijk 
alle Psalmen een messiaans karak-
ter dragen. Niet voor niets behoort 
Psalm 2 tot de  Psalmen waarmee 
het boek van de Psalmen begint. 
Zaak is dat een mens de Zoon van 
God Die onder de nieuwe bede-
ling mens werd, leert kussen. Dat 
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studenten niet of slechts gebrekkig 
Engels spreekt, werden de colleges 
zin voor zin of passage voor pas-
sage vertaald. De vertaler, met de 
Bijbelse naam Jakob, deed zijn werk 
uitstekend. Hij voelde ook geestelijk 
de zaken heel goed aan. Niet alleen 
het academisch niveau van de op-
leiding is goed, maar ook het gees-
telijk gehalte. Vooral Cedo Ralević, 
de president, is een man die blijk 
geeft het geheim van het Evangelie 
te verstaan.

Omdat na 15.30u het werk voorbij 
was, was het mogelijk in een zo 
korte tijd zoveel colleges te geven. 
De laatste helft van de middag en 
de avond kon ik mij ontspannen. 
Het hotel waar we verkeerden, was 
niet ver van het seminarie. We zijn 
bijna alle keren opgehaald en weer 
teruggebracht, maar ook een keer 
terug gaan lopen. In het hotel kon 
ook het ontbijt worden gebruikt. De 
avondmaaltijd gebruikten we in de 
stad. Naar Nederlandse begrippen 
is dat allemaal zeer goedkoop. Fijn 

en goed was om elke avond met dhr. 
Koster terug te blikken op de afge-
lopen dag.

Ik zie terug op een fijn en vooral 
ook gezegend verblijf. Het is al jaren 
mijn vaste overtuiging dat als een 
land al een christelijke kerk heeft, 
wij christenen daar vooral kun-
nen steunen met wat men noemt 
theologische assistentie. Naast het 
vertalen van goede en getrouwe 
lectuur denk je dan aan het bijstaan 
in het opleiden van een nieuwe ge-
neratie predikanten. Immers via de 
prediking bouwt God Zijn kerk. Al-
leen God kan predikanten de uitein-
delijke bekwaamheid geven, maar 
dat sluit de noodzaak van opleiding 
en van het gebruik van de middelen 
niet uit. 

Ik heb met eigen ogen gezien hoe 
de BalkanZending hier op een bui-
tengewoon zinvolle wijze aan bij-
draagt. Het heeft mij verheugd dat 
de Heere voor mij mogelijkheden 
gaf hier ook iets in te doen. Aan de 
zegen van de Heere is alles gelegen. 
Ik kan het werk van de BalkanZen-
ding ten behoeve van  Gods kerk in 
Servië van harte in uw milddadig-
heid en vooral in uw gebed aanbe-
velen. We mogen én in Servië en in 
Nederland van de Heere grote din-
gen verwachten. Laten wij er dan 
ook om vragen. Niet omdat wij dat 
hebben verdiend, maar omdat de 
HEERE de Getrouwe is.

dr. P. de Vries

Een Bijbelse prediking is een 
prediking waarin getuigd wordt 
van de heiligheid van God, de 
verlorenheid van de mens, de 
lieflijkheid van Christus en van 
de zorgen en vreugden van de 
kinderen van God. 
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Vladimir

I
n een land hier ver vandaan, op een grote vlak-
te, spant Vladimir zijn rendieren voor de slee. 
Hij gaat op reis naar zijn kudde… Even draait 
hij zich nog om en zwaait naar zijn vrouw die 

in de deuropening van de tsjoem (dat is een 
tent van de nomaden op de toendra) staat. Zijn 
vrouw zwaait terug en hij ziet hoe zijn vrouw 
Irina haar handen om haar buik legt… Wat zijn 
ze blij met het kindje dat in haar buik groeit! 
Een wonder wat de Heere hen gegeven heeft. 
Nog even en dan zullen ze voor het eerst vader 
en moeder worden… Met een lange stok geeft 
Vladimir het voorste rendier een zachte tik en 
met een schok zet de slee zich in beweging… 
Nog één keer zwaait hij! 

deel van je kudde kwijt! Speurend 
zet Vladimir alvast zijn verrekijker 
voor de ogen. Zijn ze er allemaal? 
Hij ziet al snel dat alles in orde is. 
Wel ziet hij dat de kudde onrustig 
is, ze stampen met hun hoeven op 
de grond en gooien hun kop naar 
achteren.

Ineens bedenkt Vladimir zich, nu hij 
toch in de buurt is, zou hij ook wel 
even bij de wintervoorraad kunnen 
gaan kijken. ‘Ja, laat hij dat doen. 
Even alles controleren en dan snel 
weer terug naar de kudde,’ denkt 
hij. En daar gaat hij.

Niet veel later geeft hij een ruk 
aan de leidsels en algauw staan 
de rendieren stil. Vladimir fluit zijn 
trouwe hond en samen lopen ze 
het laatste stukje. Plotseling blijft 
Vladimir stokstijf staan… Want wat 
is dat…? Ziet hij het goed…? Ja… de 
sleden met wintervoorraad staan 
niet meer zoals hij ze had neerge-
zet! Alles staat kriskras door elkaar 
heen! Sommige sleden zijn zelfs 
omver gegooid… Het eten is eruit 
gegooid en ligt verspreid over de 
grond! Wat is hier gebeurd? Zijn er 
andere mensen geweest? Of…? Een 
bange gedachte komt in hem op… 
Op zijn hoede en met een bonzend 
hart legt Vladimir de laatste meters 

 Al snel denkt hij niet meer aan zijn 
vrouw. Nee… er is iets anders waar 
hij op let! Het zijn zijn rendieren, 
ze zijn zo onrustig, ze willen niet 
zo hard rennen als anders, ze wil-
len zelfs een andere kant op dan 
hij wil. Met een zachte ruk probeert 
Vladimir hen in het goede spoor te 
houden, maar de rendieren blijven 
onrustig… Hij weet ook wel wat er 
aan de hand is; de dieren worden 
telkens gestoken door steekvliegen 
en dát maakt de dieren boos en on-
rustig. En dat is tegelijk ook de re-
den dat Vladimir nú naar zijn kudde 
wil. Want door het steken van die 
steekvliegen kan de kudde zomaar 
uit elkaar gedreven zijn. En voor 
je het weet ben je zo een groot 
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af. Een diepe zucht ontvalt hem, 
álles ligt door elkaar… En tot zijn 
schrik ziet hij dat het nog maar net 
gebeurd is, hij ziet verse sporen… 
Als dit maar niet het werk is van…? 
Trillend zet hij zijn hand boven de 
ogen en speurt rond… Ziet hij het 
goed…? Daar?! Oooh nee…! Een 
grote beer met twee jongen daalt 
grommend de helling af! Telkens 
kijkt het om naar de plek waar ze 
zoveel heerlijk eten hadden gevon-
den. ‘Gelukkig’, denkt Vladimir, ‘ze 
druipen af!’ Snel maakt Vladimir 
alles weer netjes, maar het idee 
dat de beer nog in de buurt is, doet 
hem besluiten om toch eerst hulp 
te gaan halen. Hij fluit zijn hond en 
gaat terug naar de slee.

Maar terwijl hij terug loopt, ziet 
hij dat de beer terugkomt. Een ge-
bed stijgt naar de hemel: ‘Heere, 
help!’ Vladimir probeert rustig te 
blijven… want normaal gespro-
ken zal een beer een man met een 
hond niet aanvallen. Nauwlettend 
houdt hij de beer in de gaten. Zal 
de beer weggaan? Of… zal de beer 

teruggaan naar de sleden met de 
wintervoorraad? Nee… de beer 
komt steeds dichterbij, op de voet 
gevolgd door de twee jonge beren. 
Vladimir zoekt in zijn zakken, mis-
schien heeft hij nog iets bij zich 
om zich te kunnen beschermen, 
maar zijn beide zakken zijn leeg… 
Hij heeft niets bij zich om zich te 
verdedigen dan alleen zijn leren 
riem met een gesp. Maar dat is niks 
vergeleken bij die grote reusachti-
ge beer! Zou de hond hem kunnen 
redden? Maar hoe zal zo’n kleine 
hond het redden van zo’n groot, 
sterk en zwaar roofdier?

Plotseling komt de beer met een 
paar grote sprongen dichterbij! In-
eens staat hij daar oog in oog met 
dit geweldige dier, dat trots op zijn 
beide achterpoten gaat staan en 
een diep kwaadaardig gebrul laat 
horen. De schrik slaat Vladimir om 
het hart… Het liefst zou Vladimir 
nu wegvluchten, maar hij weet dat 
hij het dier juist strak in de ogen 
moet blijven aankijken. O…, en dat 
is haast onmogelijk met de dood 
voor ogen… Luid begint Vladimir te 
roepen: ‘Heere! U ziet alles. U hebt 
dit dier geschapen! Daarom zal het 
U gehoorzamen. Het dier kan mij 
geen kwaad doen, als dat niet Uw 
wil is.’ Zijn stem trilt als hij in ge-
loof uitroept: ‘Maar als mijn dood U 
roem zal brengen, dan mag het ge-

Ja, laat hij dat doen. Even alles 

controleren en dan snel weer 

terug naar de kudde.
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schieden!’ Vladimir zegt eigenlijk: 
‘Heere, het is goed wat U doet!’ of 
zoals de psalm het zegt: ‘Heilig zijn, 
o God, Uw wegen, niemand spreek 
Uw hoogheid tegen…’ Kunnen wij 
hem dat door genade nazeggen? 
Ook in moeilijke omstandigheden?

En op dat moment, terwijl Vladimir 
dit uitroept, valt de beer aan. Met 
zijn enorme poten werpt hij Vla-
dimir op de grond. Een ongelijke 
strijd begint… De kleine poolhond 
schiet zijn baas luid keffend te hulp 
en bijt de beer waar hij kan. In de 
staart, in zijn poten, in zijn oren… 
Dit leidt de aandacht van de beer 
even af! Waardoor Vladimir razend-
snel en voorzichtig opstaat en ach-
teruit loopt. Maar dat wil niet zo 
goed… Hij merkt dat de beer met 
z’n klauwen zijn kleding aan stuk-
ken heeft gescheurd en die losse 
lappen rendierhuid houden hem 

tegen om zich goed te kunnen be-
wegen. Hij wil zijn riem pakken… 
Maar… dan merkt Vladimir tot zijn 
schrik dat hij zijn enigste en laatste 
wapen ook kwijt is. Vladimir houdt 
nog maar één ding over en dat is 
het gebed! Het sterkste en mach-
tigste wapen! Onophoudelijk roept 
hij tot God!

Voorzichtig sluipt Vladimir met 
bonzend hart verder bij de beer 
vandaan. Maar… de beer ziet hoe 
zijn prooi lijkt te ontsnappen. Op-
nieuw richt de beer zich op. En met 
een grote sprong is hij dichtbij Vla-
dimir. Hard haalt de beer met zijn 
ene poot uit… Vladimir springt ach-
teruit en weet nog net de krachtige 
poot van de beer te ontwijken. Vla-
dimir ziet de dreigende blik in de 
ogen van de beer. ‘Heere, waarom 
laat u dit toe?’ kreunt hij. Opnieuw 
springt de beer toe en met een 
krachtige slag slaat hij Vladimir te-
gen de grond. Vladimir valt met zijn 
gezicht op de grond. Doodstil, met 
ingehouden adem ligt hij daar… 
Hij hoort de adem van de beer. 
Voorzichtig opent hij zijn ogen. 
Een enorme poot links van hem…, 
een enorme poot rechts van hem… 
Ooh… hij ligt onder de beer!

Allerlei gedachten schieten door 
Vladimir heen nu hij zeker weet dat 
hij moet sterven, want hoe zal hij 
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Als U mijn leven verlengt,  

dan zal ik U dienen.  

Maar als ik moet sterven,  

dan bid ik U, zegen mijn kind!

nog kunnen ontsnappen? ‘Sterven,’ 
denkt Vladimir, ‘dat is God ontmoe-
ten…!’ Maar hoe moet dat? Kan hij 
dat wel? Hij denkt aan zijn gebe-
den! Die waren zo lauw en leeg… 
Het was zo vaak voor de vorm, voor 
de buitenkant. De woorden die hij 
had uitgesproken waren zo vaak 
niet oprecht! En hoe vaak had hij 
niet kunnen vertellen over de Hee-
re Jezus, over Zijn Meester, en had 
hij zijn mond gehouden? ‘Heere’, 
roept Vladimir luid, ‘vergeef mij 
dat ik zo geworden ben. Dat ik U, 
mijn eerste liefde, verlaten heb! Als 
U mijn leven verlengt, dan zal ik U 
dienen. Maar als ik moet sterven, 
dan bid ik U, zegen mijn kind!’

Ondertussen besnuffelt de beer 
met een zware adem Vladimir. Het 
geroep van Vladimir leidt hem even 
af… Maar dan trekt hij zijn enorme 
bek open en boort zijn tanden on-
der de schedel dichtbij Vladimirs 

hals. Een felle pijn schiet door 
Vladimir heen… Hij voelt hoe het 
bloed uit de wond stroomt… Nog 
één aanval en Vladimir zal bij de 
Heere zijn… Bij zijn God, Die hij zo 
heeft bedroefd met zijn zonden. 
Máár… Die hem genadig wil zijn 
om Christus’ wil. Want dat is de eni-
ge troost in het leven en sterven, 
dat je met lichaam en ziel, beide in 
het leven en sterven, niet van jezelf, 
maar van Die getrouwe Zaligmaker, 
Jezus Christus, eigen bent!

Rustig wacht Vladimir de genade-
slag af. Hij kan sterven! Maar wat 
is dat…? Vladimir opent voorzichtig 
zijn ogen. Moeizaam richt hij zich 
een klein beetje op.. . En wat ziet 
hij? Het is opnieuw zijn hond die 
hem te hulp schiet. Venijnig bijt de 
kleine hond in de achterpoten van 
de beer. Kwaad draait de beer zich 
om... En dat is precies de bedoeling 
van die trouwe hond. Snel rent de 
hond weg… en… de beer rent achter 
de hond aan. Als de beer hem bij-
na te pakken heeft, schiet de hond 
opzij. . . Door zijn grote vaart snelt 
de beer de hond voorbij en is even 
helemaal in de war.

Van deze verwarring maakt Vladi-
mir gebruik. En met de inspanning 
van zijn laatste krachten richt hij 
zich op… 

Lees de volgende keer verder.
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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.


