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ME DITATIE F

H
et was een wonderlijke 
ontmoeting tussen die 
twee vrouwen Maria en 
Elisabeth. De één nog 

jong, de ander ver op haar dagen 
gekomen. Ze deelden een bloed-
band als nichten. Ze deelden ook 
een geestelijke band namelijk 
de verwachting van de komende 
Messias. Ze deelden ook allebei in 
het moederschap. Elisabeth in ver-
wachting van Johannes de heraut 
van de Koning en Maria verwachtte 
de Koning Zelf. Wat was het wat hen 
bij elkaar bracht? Immers ze waren 
bepaald geen buren, maar woon-
den ongeveer drie tot vier dagen 
reizen van elkaar. Wat hen samen-
bracht was het adventsgeloof. Wat 
verbindt ons met onze broeders 
op de Balkan? Met ds. Ralevic, met 
ds. Harangozó, met het werk van 
Balkan Theological Faculty (BTF)? 
Dat is het adventsgeloof. De engel 
Gabriel had Maria die machtige be-
lofte gegeven dat ze een Zoon zou 
baren en Zijn Naam Jezus zou noe-
men. Moeder van de Messias. Naast 
deze belofte gaf de engel haar ook 
een teken: ‘Uw nicht Elisabeth is 

‘En vanwaar komt mij dit, dat de moeder 
mijns Heeren tot mij komt?’ 
Lukas 1: 43

ook bevrucht met een zoon in haar 
ouderdom. Want geen ding zal bij 
God onmogelijk zijn’. Een teken tot 
versterking van het adventsgeloof. 
Een teken haar van God Zelf gewe-
zen en gegeven. Vol verwachting 
maakt ze er gebruik van. En zo ont-
moeten deze beide moeders elkaar. 
Al bij de eerste begroeting door 
Maria aan Elisabeth blijkt haar ge-
loofsvertrouwen niet tevergeefs te 
zijn. Het kind van zes maanden oud 
in de schoot van Elisabeth springt 
op van vreugde. De Heilige Geest is 
aanwezig. Hij vervult het hart en de 
mond van Elisabeth met de Geest 
van de profetie. Elisabeth gaat 
woorden van God spreken. Woor-
den van God die de engel Gabriël 
als boodschapper al bij Maria had 
thuisbezorgd. Woorden die Elisa-
beth mag bevestigen tot verster-
king van het geloof: ‘Gezegend zijt 
gij onder de vrouwen en gezegend 
is de Vrucht van uw buik’. Niemand 
had het Elisabeth verteld, maar de 
Heilige Geest had het haar geopen-
baard. Dat is adventsgeloof: open-
baring van God door Zijn Geest. 
Daardoor mocht Elisabeth zien dat 

Adventsgeloof
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ME DITATIE F

de Messias dichtbij was. Zo lang 
verwacht en nu tot haar gekomen 
in Maria, de moeder van haar Hee-
re. Het zicht op Christus door het 
geloof is en blijft het werk van de 
Heilige Geest. Hij knoopt niet aan 
bij mijn gedachten over verlossing 
van zonde en schuld. Ook al heb 
ik veel bekeringsgeschiedenissen 
gelezen of theologische boeken 
bestudeerd. De kennis van Christus 
is niet het product van natuurlijk 
inzicht in de Schrift. Dat is slechts 
beschouwing en geen geloof. Jezus 
sprak Zelf van Zijn Geest: ‘En Die 
gekomen zijnde zal Mij verheer-
lijken’. Waaraan herkennen we dat 
Adventsgeloof? Laten we luiste-
ren naar Elisabeth als ze spreekt 
‘En vanwaar komt mij dit?’ In deze 
woorden horen we verwondering. 
Ze had het kennelijk niet verwacht. 
‘Mij’ en ‘dit’ passen namelijk niet bij 
elkaar. Dat leert de Heilige Geest 
door ontdekkend licht. ‘Mij’, dat is 
een onwaardige, een ongeschikte, 
een zondaar die er enigszins ach-
ter komt wie hij is: een mens, goed 
geschapen, maar diep gevallen. Ge-
vallen in zonde. Schuldig aan Gods 
gebod. Aanvankelijk geleerd dat ik 
zonde doe. Bij diepere ontdekking 
moeten verstaan dat ik zonde ben. 
Dat al mijn gerechtigheden een 
wegwerpelijk kleed zijn. Daar sta ik 
dan: alle recht op Gods liefde heb 
ik verzondigd, maar wel Zijn toorn 

verdiend. Een pijnlijke ontdekking: 
‘mij’. Een onoverbrugbare scheiding 
tussen God en mij. En dan ‘dit’: het 
komen van Christus tot mij. Het ko-
men van Hem als Borg voor mijn 
schuld, als Verlosser van mijn zon-
de en verlorenheid, als mijn Heere. 
Dat is pure genade! Vanwaar? Hoe 
kan dat? Waarom doet U dat? Dus 
kenmerkend voor het adventsge-
loof is ootmoed. Lage gedachten 
van zichzelf en hoge van Gods ge-
nade in Christus. Dit geloof is niet 
onzeker, maar ook een vast vertrou-
wen dat Hij Die tot mij komt ‘mijn 
Heere’ is. ‘En vanwaar komt mij 
dit, dat de moeder mijns Heeren 
tot mij komt?’ Het geloof gelooft 
dat ondanks mijn onwaardigheid 
Christus en Zijn verdienste genoeg 
is tot betaling van mijn schuld en 
verlossing van mijn zondenood. Ad-
ventsgeloof vind namelijk nergens 
anders meer rust. Alle rust die wij 
zoeken en vinden buiten de ge-
loofsgemeenschap met Christus 
is geen adventsgeloof en dus niet 
zaligmakend. Het adventsgeloof 
is ook bereid om in diepe afhan-
kelijkheid te leven en Christus als 
Koning over mijn leven te erken-
nen. Hij is immers ‘mijn Heer’, mijn 
Kurios. Nee, dat was voor Elisabeth 
geen zaak van moeten. Nee, ze was 
van harte willig en bereid gemaakt 
om voor Christus te leven. Dat was 
haar vreugde en haar blijdschap. 
Dat maakt deze wonderlijke ont-
moeting tussen deze twee advents-
gelovigen zo rijk. Diepe blijdschap, 
verwondering en vreugde vervult 
hun beider hart. En die vreugde 
zoekt een uitweg in lofprijzing. 
Daarom roept Elisabeth met gro-

Dat is adventsgeloof: 

openbaring van God 

door zijn Geest
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ME DITATIE F

te stem. Daarom zingt Maria haar 
lofzang ‘Mijn ziel maakt groot 
de Heere en mijn geest verheugt 
zich in God mijn Zaligmaker’. Dat 
is adventsgeloof. Eerder gaan de 
straatstenen spreken dan dat zo’n 
ziel kan zwijgen. Toen en nu! Hier 
en op de Balkan. Dat geloof moet 
ook telkens weer versterkt worden. 
Immers het leeft in een ongelovig 
hart. Daarom gaf God aan Maria 
een teken. Op Zijn Woord alléén 
maakte ze er gebruik van. En ze 
werd niet beschaamd, maar rijk ge-
zegend. Ook vandaag wil God dat 
adventsgeloof versterken. In het 
bijzonder dat prille, zwakke en vaak 
aangevochten geloof. Hij versterkt 
het door Zijn Woord en door het 
gebed. In het bijzonder aan Zijn ta-
fel in de tekenen van brood en wijn. 
Tekenen, in het bijzonder van God 
gegeven tot versterking van het ad-
ventsgeloof. Maria kon er niet bui-
ten en maakte er gelovig gebruik 
van. Op Zijn Woord alleen. En u?

Wijk en Aalburg    
ds. W.M. Mulder

Het zicht op Christus door het 

geloof is en blijft het werk van 

de Heilige Geest
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VAN DE BESTUURSTAFE L

In het voorlichtingsblad van juni dit jaar 
hebben we u gemeld dat we een wer-
vingsactie zijn gestart voor de helft van de 
financiën om tweeduizend Servische Bij-
bels te laten drukken. We zijn dankbaar en 
verblijd dat dit bedrag reeds binnen is en 
het project zijn voortgang kan hebben. Met 
de Gereformeerde Bijbelstichting is geke-
ken naar de betrouwbaarheid van de ver-
taling en zij hebben aangegeven dat deze 
vertaling de meest zuivere vertaling van de 
Bijbel in de Servische taal is. De GBS heeft 
de andere helft van het benodigde geld 
toegezegd. Daar zijn we hen zeer erkente-
lijk voor! We hopen u t.z.t. meer te kunnen 
laten zien van het uitreiken en verspreiden 
van de Bijbels.

De omstandigheden rondom het corona-
virus hebben ons doen besluiten om de 
jaarlijkse zendingsdag in 2021 niet door te 
laten gaan. Het is een jaarlijkse dag voor 
het gezin waar we, naast de verkondiging 
van het Woord, ook iets mogen laten zien 
van het werk op de Balkan en tegelijk ook 
uw gaven voor dat werk mogen worden 
ingezameld. Nu dit laatste niet meer kan, 
vragen we u, enerzijds met schroom, maar 
ook met vrijmoedigheid, omdat het ten 
dienste is aan het werk in Gods Koninkrijk, 
om ook de stichting te verblijden met uw 
gaven. 

De stichting BalkanZending steunt de 
theologische school in Nis in Servië. De 
opleiding is bedoeld voor de theologische 
vorming en opleiding van predikanten, 
evangelisten en jongerenwerkers in Servië. 
De BTF (in het Servisch: Balkanski Teoloski 
Fakultet) is in 2013 ontstaan door samen-
werking tussen Servische predikanten, de 
voorzitter van de Engelse organisatie Pas-
tor Training International Jeremy Marshall 
en onze stichting. Sinds 2017 is Acadia 
university in de persoon van ds. M. Veldman 
uit Canada betrokken bij de invulling van 
de lessen. Het doel van de stichting Balkan-
Zending is om het gereformeerde geluid 
van de Reformatie en Nadere Reformatie 
maximaal te laten horen. Op dit moment 
wordt 25% van het lesprogramma verzorgd 

onder de verantwoordelijkheid van Acadia. 
In dit kader zijn prof. M. Veldman, dr. P. de 
Vries en dr. prof. W. van Vlastuin afgelopen 
jaren naar Servië geweest om de studenten 
te onderwijzen. 
De BalkanZending wil dit proces graag in-
tensiveren, waarvoor een project ‘Breng de 
Heidelbergse Catechismus naar de Balkan’ 
is opgezet. Helpt u ons steunen? Dr. P. de 
Vries doceert met name de vakken wat be-
treft de theologie van het Oude en Nieuwe 
Testament. Dr. prof. W. van Vlastuin zal dan 
een lessenserie over en uit de Heidelbergse 
Catechismus gaan geven.  In coronatijd zul-
len de lessen online verzorgd worden.

We bevelen het werk van de BalkanZending 
van harte aan in uw gebeden en gaven.
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DE KUNST VAN ME NSE N VANG E N

W
e willen uw aan-
dacht vragen voor 
een boekje van 
Thomas Boston: ‘De 

kunst van mensen vangen’. In leven 
was hij predikant van de Schotse 
Presbyteriaanse kerk. in die kerk 
werd hij op drieëntwintig jarige 
leeftijd als predikant verbonden 
aan de gemeente van Simprin. Hij 
was een ijverig, getrouw en ern-
stig dienaar! ‘Hij preekte alsof de 
engelen hem en zijn kleine plat-
telandsgemeente gadesloegen, en 
alsof hij eigenlijk verwachtte door 
hen Thuisgehaald te zullen worden 
vóór een volgende preekgelegen-
heid zich voordeed.’ 
Het genoemde boekje heeft hij 
geschreven toen hij nauwelijks 
drieëntwintig was, hij was toen 
nog proponent. ‘Het is duidelijk 
het werk van iemand die het ambt 
van dienaar des Woords zeer ern-
stig neemt. Het geeft beslist een 
waardig beeld van een Godsman, 
geschetst naar de gelijkenis van de 
grote Meester… De inhoud is echter 
zozeer ter zake, en van zo’n tijdloze 
geldingskracht, dat het meer be-
kendheid waard is.’ 
Zijn hart werd getroffen door de 
tekst uit Mattheüs 4 vers 19: ‘Volgt 
Mij na, en Ik zal u vissers der men-
sen maken’. Dit was de aanleiding 
om de pen ter hand te nemen, Tho-
mas Boston zegt hier zelf van: ‘Mijn 
ziel ging uit naar de vervulling er-
van en ik had een sterk verlangen 

om te weten hoe ik Christus zou 
kunnen navolgen, met het doel een 
visser van mensen te worden; en 
voor mijn persoonlijk onderwijs in 
deze legde ik mij toe op de schrif-
telijke beschouwing van deze zaak. 
En inderdaad werd het me in deze 
dagen op het hart gebonden om 
niet de wijsheid van mijn eigen 
hart te verkondigen of iets van mijn 
eigen gaven naar voren te brengen, 
maar op de verlichting des Heeren 
te betrouwen, zodat ik in staat zou 
zijn, als dat althans te verwezen-
lijken was, om van ieder woord te 
kunnen zeggen: ‘zo zegt de Heere’.’ 
En legt Thomas Boston bij dit laat-
ste niet precies de vinger bij de 
kern / het hart van de prediking?!
In zijn inleiding begint hij, in don-
kere omstandigheden, met de 
vraag vanuit Jesaja 53 vers 1: ‘Wie 
heeft onze prediking geloofd? En 
aan wien is de arm des Heeren ge-
openbaard?’ en met de klacht dat 
er maar zo weinigen of zelfs geen 
in het net terecht komen. Het was 
ook zijn persoonlijke klacht dat hij 
naarstig gearbeid had, maar niets 
gevangen. Hij moest daar zelf de 
schuld van inleven! ‘Maar wie kan 
in zo’n geval hulp bieden behalve 
de Heere Zelf? En hoe kan ik het 
van Hem verwachten, anders dan 
in de weg van het gebed, door het 
geloof in Zijn beloften en het on-
derzoek van Zijn Woord?’
Vanuit deze gedachte begint hij 
zijn verhandeling over de tekst uit 
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VAN DE BESTUURSTAFE L

Mattheüs 4 vers 19. Allereerst wijst 
hij op het gebod in deze tekst: ‘Volg 
Mij na.’ Het Voorwerp is de Heere 
Jezus Christus, de grote Visser van 
mensen, van de Vader gezonden! 
Ook wordt in deze drie woorden 
een aanwijzing gegeven aan alle 
dienaren van het Goddelijke Woord, 
zij moeten  Christus navolgen: 

‘Hem tot hun Voorbeeld maken in 
handel en wandel en in de predi-
king, naar Zijn voorschrift schrij-
ven, als een gepast middel tot het 
winnen van zielen.’ Het tweede wat 
hij noemt is dat bij het gebod een 
belofte is gevoegd. Wat bepaalt bij 
het beloofde voorrecht om vissers 
van mensen te mogen worden; en 
dat is niet alleen een bekleed wor-
den met het gezag en een roeping 
tot de dienst, maar ook een belofte 
van de zegen die ze zouden verkrij-
gen. En zo bepaalt deze belofte ook 
bij de bron en oorzaak van deze be-
lofte, namelijk: ‘Ik; Ik zal u… maken.’ 
Niemand anders dan God, de 
Heere Jezus Christus, maakt tot 
vissers van mensen!

 Wordt vervolgd
Bron: 
Boston, T. (2009). De kunst van men-
sen vangen, Houten, Den Hertog B.V

Niemand anders dan God, de 

Heere Jezus Christus, maakt tot 

vissers van mensen!
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Uit een brief van 
ds. Laslo Harangozó

De regering heeft nu besloten dat 
er niet meer dan 30 mensen kunnen 
samenkomen. Voorlopig houden we 
nog steeds erediensten, met inacht-
neming van alle gezondheidsvoor-
schriften. Hoewel er merkbaar min-
der mensen komen.
Helaas domineert wereldse immo-
raliteit ook hier de mensen. De Ser-
vische regering wil in alles voldoen 
aan de Europese Unie. Daarom werd 
er weer een lesbische vrouw voor-
gedragen als  premier.
Het helpt een beetje bij het verzet, 
dat de Servisch-Orthodoxe Kerk 
nog genoeg invloed heeft op de 
mensen en zij verzetten zich daar-
tegen. Wij Hongaren worden ook 
geholpen door het feit dat de pre-
mier van Hongarije, Viktor Orbán, 
die hervorming nastreeft, ook een 
gezinsgericht beleid voert (maar 
daarom wordt hij door velen in de 
EU een fascist genoemd). …
Hier in Subotica hebben we vaak te 
maken met vooroordelen, niet al-
leen omdat we Hongaren zijn, maar 
ook omdat we gereformeerd zijn. 
Daarom classificeren sommigen 
het als een sekte. Sommige katho-
lieke priesters hebben dat al in hun 
kerk gepredikt. Ze zeiden tegen de 
mensen dat ze voorzichtig met ons 

H
et onderwijs op school 
is op dit moment een 
beetje vreemd. De ene 
keer zitten de kinderen 

op school, de andere keer stude-
ren ze thuis via internet. Maar het 
probleem is dat niet alle docenten 
goed met een computer kunnen 
omgaan. Onze kinderen leren op 
veel manieren. Sommige met de 
computer en de anderen via de 
mobiel, omdat de laptop kapot is. 
Maar we hebben het nog goed,  
omdat er ook gezinnen zijn die niet 
eens een smartphone hebben.
Helaas begon het aantal besmette 
mensen weer toe te nemen. Hier 
hebben we het al over de derde golf. 
De tweede was in de zomer, toen er 
weer grote beperkingen waren. Maar 
toen leek de situatie te herstellen…
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In het begin was ik teleurgesteld, 

maar ik geloof dat wat Johannes 

de Doper zegt, dat er niets aan 

iemand kan gegeven worden, 

dan dat God het geeft.

10

moesten zijn, omdat we anderen 
zouden hersenspoelen. Misschien 
omdat recentelijk verschillende ka-
tholieken belangstelling zijn gaan 
krijgen voor onze gelegenheden. Er 
zijn er die komen naar de zondags-
dienst, naar de bijbelgroep voor 
vrouwen die mijn vrouw leidt en 
jongeren die komen voor de jonge-
re groepen. …
We blijven mensen met een han-
dicap kansen bieden. Onlangs 
gloorde er een goed bod. Iemand 
bood voor 5.000 euro een minibus 
aan om zowel gehandicapten als 
ouderen naar de kerk te brengen. 
Het was bijzonder, omdat de bus 
ontworpen was voor 14 personen, 
maar was omgebouwd tot negen 
zitplaatsen, zodat het ruim was 
en er ook rolstoelen in pasten. 
We hebben lang nagedacht of we 
er geld voor zouden gaan vragen 
en inzamelen, maar helaas is de 
bus verkocht. In het begin was ik 
teleurgesteld, maar ik geloof dat 
wat Johannes de Doper zegt, dat 
er niets aan iemand kan gegeven 

worden, dan dat God het geeft.
Ik hou ook erg van de eerste vraag 
van de Heidelbergse Catechismus. 
Ik heb het vaak aan anderen geci-
teerd en ook aan mijzelf toen ik in 
een moeilijke situatie verkeerde. 
Ik vraag het zelfs onze bevestigde 
jonge mensen keer op keer. Omdat 
het erg belangrijk is dat we weten 
in bepaalde omstandigheden in de 
handen van God te zijn en dat er 
niets bij geval gebeurt. Als ande-
ren ons zouden verlaten, zal Hij dat 
niet doen, omdat Hij ons liefheeft, 
ons heeft verlost en voor ons zorgt. 
Bovendien werkt Hij in ons met Zijn 
Heilige Geest.
In de kerk streven we ernaar om 
voor behoeftigen en ouderen te zor-
gen. We hebben nu ook een voed-
selpakket klaargemaakt voor wie 
het nodig heeft.
Ik wil u bedanken voor uw steun tot 
nu toe, het betekent veel voor ons, 
aangezien de huidige situatie grote 
financiële schade heeft toegebracht 
aan onze kerk, omdat we minder do-
naties ontvangen.

God zegene u!

Laslo Harangozó
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RUBRIE KVAN DE PE NNING ME ESTE R

B
este donateur,
Het jaar 2020 ligt bijna ach-
ter ons. Het coronavirus wat 
aan het begin van het jaar in 

China zo ver van ons af leek te staan, 
heeft ons allemaal wel op de één of 
andere manier geraakt en raakt ons 
nog steeds. Als bestuur hadden wij 
verschillende plannen, maar konden 
dit niet realiseren vanwege de coro-
namaatregelen. Persoonlijk contact 
met onze zendingsvrienden in Nis, 
Arandelovac en Subbotica was niet 
mogelijk, terwijl dit juist zo belang-
rijk is in het zendingswerk.  
Hieronder vindt u een verantwoor-
ding van onze inkomsten en uitga-
ven. 
De actie “2000 Bijbels voor Servië” 
konden we met behulp van de Gere-
formeerde Bijbelstichting afronden. 
We zeggen eenieder die hier een gift 
voor gegeven heeft hartelijk dank.

Omdat bepaalde activiteiten niet 
mogelijk waren, hebben we dit jaar 
extra geadverteerd in verschillende 
bladen. Op deze wijze hebben we 
toch nog enigszins onze inkomsten 
op peil kunnen houden om aan onze 
verplichtingen in Servië te voldoen.
De komende tijd willen we ons als 
bestuur oriënteren of we het werk in 
het noorden van Servië kunnen uit-
breiden. Hier woont ds. Harangozó 
die op onze weg is geplaatst en een 
duidelijke gereformeerde theologie 
laat horen waar wij als bestuur van 
harte achter kunnen staan. De pre-
diking van de rechtvaardiging van 
de goddeloze door het geloof in Je-
zus Christus willen we daar helder 
en duidelijk laten klinken door men-
sen als ds. Harangozó en ds. Ralevic. 
Deze leer moet onderwezen worden 
aan de studenten die worden opge-
leid aan de Theologische school in 
Nis. Dat is ook de reden waarom wij 
predikanten vanuit Nederland daar-
naartoe sturen en dat willen we nog 
meer gaan doen.
Daarom hebben wij uw steun nodig, 
zowel biddend als financieel, opdat 
de Heere nog openingen wil geven 
in het zendingswerk op de Balkan. 
Want Hij is het waard, want in het 
oordeel van het coronavirus schenkt 
Hij ons nog genade. Weet u ervan!?
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De prediking van de 

rechtvaardiging van de 

goddeloze door het geloof in 

Jezus Christus willen we daar 

helder en duidelijk laten klinken 

door mensen als ds. Harangozó 

en ds. Ralevic. 
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Toespraak 
ds. Van Vlastuin – 
zendingsdag 2020

we hem op het station zouden ont-
moeten om samen per trein naar 
Schiphol te reizen en we zouden dan 
de reis maken naar Belgrado. Daar 
hebben we een auto gehuurd en zo 
zijn we eerst op bezoek gegaan bij 
dominee Ralevic. 

Ik kende hem vanuit de tijd dat we 
nog achter het IJzeren Gordijn Bijbels 
gingen smokkelen, toen ben ik ooit 
eens bij hem geweest in zijn vroegere 
woonplaats in Macedonië. In de tus-
sentijd hebben we elkaar ook wel ver-
schillende keren mogen zien, zowel 
in Nederland als bijvoorbeeld op een 
Lesterconferentie. Ik was wel aange-
grepen door de situatie waarin ik do-
minee Ralevic ontmoette. We kennen 
die man, hij heeft een hele bijzonde-
re bekering van de Heere ontvangen 
en hij is ook bijzonder door God ge-
bruikt in het voormalige Joegoslavië, 
in Servië, maar ook in de landen te-
genwoordig daaromheen. Omdat hij 
zo’n helder inzicht heeft gekregen in 
de boodschap van het Evangelie, de 
rechtvaardiging van de goddeloze en 
wat dat ook betekent in bekering in de 
praktijk van de Godzaligheid. 

Mag ik u twee verzen voorlezen uit 
de Bijbel, namelijk Filippenzen 2 
vers 12 en 13 waar Paulus aan zijn 
geliefde Fillipenzen schrijft:

‘Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te 
allen tijd gehoorzaam geweest zijt, 
niet als in mijn tegenwoordigheid al-
leen, maar veelmeer nu in mijn afwe-
zen, werkt uws zelfs zaligheid met vre-
ze en beven: Want het is God, Die in u 
werkt beide het willen en het werken, 
naar Zijn welbehagen.’
Tot zover.

Mij is gevraagd om wat indrukken 
te geven van de reis en het verblijf 
aan het BTF, de Balkan Theologische 
Faculteit, in Nis. En vanuit die prak-
tische ontmoetingen en ervaringen 
ook een lijn te trekken naar onszelf 
en de boodschap van het Evangelie.
In de laatste week van oktober 
mocht ik op uitnodiging van de 
Balkan Zending in Nis zijn op het 
BTF. ’s Maandagsmorgens om zeven 
uur vertrok ik uit Wezep met de trein 
naar Zwolle en was daar ongeveer 
tien over zeven. Met Klaas Mulder 
(bestuurs lid) had ik afgesproken dat 
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Je kent van vroeger uit een man die 
tomeloos was in energie en die altijd 
bezig was om te spreken en te schrij-
ven. Die altijd onderweg was, ook om 
weer nieuwe gemeenten te stichten 
en mensen te bereiken met het Evan-
gelie. Nou, diezelfde dominee Ralevic, 
die zo vol van energie was en die al-
tijd actief was, ligt nu uitgeschakeld 
op bed. En daar is hij in de gebeden 
voor het Koninkrijk van God. Vooral 
voor wat aan zijn verantwoordelijk-
heid was en is toevertrouwd in Ser-
vië en de omliggende landen, maar 
natuurlijk ook met een hart voor het 
wereldwijde Koninkrijk van God. Maar 
als je iemand kent in de kracht van 
zijn leven, die dan zo zwak en hulpe-
loos op zijn bed ligt het grootste deel 
van de dag, dan dringt het ook weer 
even tot je door hoe zwak van moed 
wij zijn, hoe klein van krachten wij 
zijn en  de dood wenkt werkelijk ieder 
uur. En wat een boodschap voor ons: 
Vest op prinsen, prinsen in het Ko-
ninkrijk van God, zo mag je dominee 
Ralevic misschien toch wel benoe-
men, iemand die bijzonder gezegend 
is en bijzonder tot zegen heeft mogen 
zijn en nog altijd is, dat we ook daar 
ons vertrouwen niet op stellen. Het 
is maar één God Die leeft, er is maar 
één Zaligmaker Die alle macht heeft 
in de hemel en op de aarde, Die bezig 
is om door Zijn Woord en Geest Zijn 
Gemeente ten eeuwige leven verko-
ren, om die te vergaderen en die te 
beschermen en die te bewaren en die 
te brengen tot die heerlijke toekomst 
waar dominee C. Ralevic zo-even over 

heeft gesproken. Wij hebben daar 
een poosje doorgebracht bij dominee 
Ralevic en wat dingen met elkaar ge-
deeld. We kregen een rondleiding in 
dat huis, want in de kelders van dat 
huis liggen al de traktaten en boeken 
opgeslagen die hij heeft geschreven. 
Zijn zoon Robert heeft ons daar rond-
geleid. Ook in een kamertje, wel weer 
boven in dat huis, dat is zijn kantoor 
waar hij elke dag de aanvragen ont-
vangt om mensen te voorzien van 
de literatuur die voornamelijk door 
dominee Ralevic is geschreven. Ook 
wel andere goede lectuur die in het 
Servisch is vertaald, die allemaal 
vanuit dat huis in Servië verspreid 
wordt en zijn weg mag vinden in de 
weide omgeving. En wát God op zo’n 
machtige wijze heeft gebruikt om het 
Koninkrijk daar te bouwen en uit te 
breiden en zo het Evangelie van God 
uit te roepen en te doen wortelen in 
de harten van jongeren en ouderen. 
Nadat we bij dominee Ralevic waren 
geweest hebben we de reis vervolgd 
en kwamen we ’s avonds aan in de 
stad Nis. Net buiten de stad tegen een 
heuveltop aan was een eenvoudig 
hotel en daar hebben we de nachten, 
elke keer dat we daar waren die week, 
doorgebracht. De volgende morgen 
zijn we lopend gegaan vanuit dat 
hotel, de berg af zoals u begrijpt, en 
dan proef je ook een beetje het echte 
klimaat van de stad Nis. De wonden 
van die oorlogen uit de begin jaren 
negentig proef je nog steeds. Er is ook 
een economische neergang, die merk 
je. Ik sprak iemand uit die stad die 
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vertelde dat heel veel jongeren de 
stad verlaten en dat geeft wel aan dat 
er weinig hoop is en weinig vertrou-
wen in maatschappelijke zin, in de 
toekomst. Nou, in die ontluisterende 
situatie, ook in economische en maat-
schappelijke zin, mag dat Woord van 
God klinken. Het is een eenvoudig 
gebouw waar de theologische facul-
teit is ondergebracht en daar hebben 
wij al de ontmoetingen gehad met de 
studenten. Zeg een stuk of tien, soms 
iets meer, soms iets minder. In een 
hoofdzaal in dat faculteitsgebouw 
hadden we de ontmoetingen. 

Het is mijn gewoonte om college 
te geven niet als een preek als een 
monoloog, maar ik doe dat altijd met 
teksten te lezen van theologen vanuit 
de geschiedenis, dat kunnen kerkva-
ders zijn, mensen uit de reformatie of 
ook weleens moderne liberale theo-
logen om onszelf op te scherpen: 

waar vallen nu de beslissingen en 
wat zijn nu de verschillen? Dat is een 
ervaring die ik in Amsterdam opdoe 
en die ik ook in Nis heb uitgewerkt. 
Dat was voor hen wel even wennen, 
maar achteraf hoorde ik dat het toch 
wel een goede manier was om diep 
inzicht te krijgen in de boodschap 
van het Woord van God en de verant-
woording daarvan. Wat mij opviel in 
die ontmoetingen met de studenten 
is dat je merkt dat de kerk daar in Ser-
vië echt in de frontlinie staat en dat 
ze ook echt in debat en confrontatie 
is met de hele omgeving. 

Wij leven misschien een beetje meer 
in een zuil, wij noemen dat wel de 
reformatorische zuil. Daar ontmoet je 
eigenlijk nauwelijks mensen als het 
gaat om de kerk, natuurlijk wel in het 
praktische zakenleven en je dagelijk-
se roeping, maar als het gaat om de 
geestelijke wereld dan ontmoet je 
soms weinig mensen uit andere over-
tuigingen. Nou dat is bij deze mensen 
heel anders, merk je wel. En zeker bij 
de geestelijke leiders. Als je dominee 
bent in een van onze kerken, dan 
ontmoet je soms heel weinig men-
sen van andere kerken. Deze mensen 
staan in de frontlinies in de Oost Or-
thodoxe kerk (dat is voor 95% de kerk 
waar de mensen toe behoren). En dat 
betekent dat er heel veel confronta-
tie, gedachtewisseling en debat is 
over wat is nu waar? En er zijn groe-
pen die zich losmaken van die Oost 
Orthodoxe Kerk en dat zijn dan men-
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sen die zich evangelisch noemen, ze 
zijn vaak ook wat charismatisch (dan 
gaat het over de bijzondere gaven 
van de Heilige Geest). En je merkte in 
de colleges met de studenten dat er 
veel behoefte aan is om de gerefor-
meerde calvinistische genadeleer, in 
onderscheid met het Arminianisme, 
om daar helderheid in te krijgen. 

Ik had colleges voorbereid over het 
kennen van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Eigenlijk naar aanlei-
ding van John Owen, die heeft er een 
prachtig boek over geschreven in het 
Engels: Communion with God. Daar 
schrijft hij over de gemeenschap met 
de Vader, met de Zoon en met de Hei-
lige Geest. En ik heb dat dan wel ge-
probeerd uit te werken naar vandaag. 
Maar in al die verschillende ontmoe-
tingen met de studenten kwam naar 
voren, elke keer weer, die vraag: hoe 
moeten we de genadeleer op een 
goede wijze verantwoorden, vertol-
ken en in de prediking laten door-
werken? U hoorde net, het was maar 
een klein aspect van de toespraak 
van ds. C. Ralevic, hij verwees naar de 
tekst uit Joh. 6 vers 44: ‘Niemand kan 
tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die 
Mij gezonden heeft, hem trekke’. Nou 
het was maar een klein facetje in die 
preek, maar je proefde daar toch in 
dat het een levende werkelijkheid is 
in de theologie, maar ook in het gees-
telijke leven, van de mensen die wij 
in Servië mogen steunen. Dat is een 
ontdekking geweest, dat heeft ds. S. 
Ralevic, met grote kracht en ook van-

uit zijn eigen ervaring mogen preken, 
belijden en verspreiden. En er zijn uit 
dat werk prille, kleine, kwetsbare ge-
meenten ontstaan. En tegelijkertijd is 
er de vraag hoe je dat moet vertol-
ken en hoe dat in de prediking moet 
doorwerken. 

Ik weet niet hoe het in uw leven is. Ik 
hoop dat net zoals bij dominee Rale-
vic,  die woorden uit bijv. Joh. 6 vers 44 
echt betekenis bij u hebben gekregen. 
Het is natuurlijk heel pijnlijk en heel 
vernederend dat wij geen krachten 
hebben om ons te redden. Om ons zelf 
aan onze eigen haren uit het moeras 
van onze verlorenheid en verdorven-
heid omhoog te trekken. En dat wij 
werkelijk niet één stap kunnen zetten 
naar God. En dat wij niet één gram 
kunnen bijdragen aan onze zaligheid. 
Daar zitten wij niet op te wachten om 
die boodschap te horen. Daar zitten 
we niet op te wachten om alle vermo-
gens van onszelf prijs te geven, om te 
sterven aan onszelf. En daarom is het 
zo vernederend, pijnlijk, onthutsend 
en confronterend. Maar als we dat dan 
hebben mogen ervaren door de kracht 
van het Woord en de Heilige Geest in 
ons hart, dat we met Paulus mogen 
meezeggen: Ik ben door de Wet aan 
de Wet gestorven. Dan is het juist ook 
een geweldig Evangelie. En dan is het 
ook een allermachtigste bevrijding: 
niets uit ons maar alles uit Hem al-
leen, niet waar? Stel je toch eens voor 
dat de allerlaatste beslissing van uw 
en jouw zaligheid bij u, bij jou of bij 
mij zou liggen? 
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Dat de Heere zou zeggen: jij moet 
helemaal puur zijn. U moet helemaal 
oprecht zijn. U moet op de laatste bo-
dem van uw hart een onvoorwaarde-
lijke keuze voor Mij en Mijn Zoon en 
Zijn kruis maken. Maar kun je aan op 
de allerlaatste wortel van je hart dat 
die oprecht, dat die zuiver is en dat er 
geen bijoogmerken zijn en dat God 
daar geen gebrek in vindt? Dan moet 
je zeggen: wat is dat een arm Evange-
lie! Als je moet zeggen dat 99% van 
God is, maar de allerlaatste beslissing, 
het knopje wat omgezet moet wor-
den, dat moet jij doen! Als we ontdekt 
hebben dat de laatste knop omzetten, 
die laatste wortel van ons hart, dat die 
niet deugt, dan wordt het Evangelie 
dat het alleen uit God is. Ik herinner 
me nog die ouderling uit mijn eerste 
gemeente Wouterswoude, die lag op 
zijn sterfbed, ouderling Loonstra was 
dat, die jubelde het uit. Hij had altijd 
zo opgezien tegen het sterven, maar 
toen kwam hij op zijn sterfbed, toen 
zei hij: ‘Wat een liefde, wat een liefde, 
door U, door U alleen om het eeuwige 
welbehagen!’ Het behagen van God 
om wel te doen, dat God er een beha-
gen in heeft, dat God er een vreugde in 
heeft, dat God er een eeuwig vermaak 
in heeft om mensen zalig te maken. 
De Vader heeft er vermaak in, de Zoon 
heeft er vermaak in en de Heilige 
Geest doet het met al de liefde van 
Zijn hart als Hij in dat weerbarstige 
onwillige hart Zijn intrek neemt en zo 
van binnenuit vernieuwd, en het neigt 
om dat heerlijk Evangelie te ontvan-
gen en ons daardoor te laten leiden. 

Je merkte bij de studenten van het 
BTF dat daar een besef van was, een 
intuïtie, een beleving van was: dat het 
niet uit ons moet komen en dat niet 
een heel klein beetje uit ons moet 
komen, maar dat het alleen uit God 
moet komen en dat het alleen uit 
God komt! En dat dát de bevrijdende 
boodschap van het Evangelie is.
Maar als je dan mag leven uit die soe-
vereine genade,  zoals ds. 
S. Ralevic dat ook zei, en als je dan in 
ontmoeting komt met die charisma-
tische mensen en Arminiaanse stro-
mingen in de omgeving en je bent 
werkelijk in gesprek, echt in debat, 
hoe moet je dat dan verantwoorden? 
Want betekent dat dan dat de mens 
helemaal geen verantwoordelijkheid 
heeft? En betekent dat dan dat de 
mens helemaal niks doet? En hele-
maal niet betrokken is bij de zalig-
heid? Ben je dan een soort robot? 
Ben je dan een stok en een blok, om 
met de Dordste Leerregels te spre-
ken? Dat kun je toch ook niet zeggen? 
Er staan in de Bijbel zoveel concrete 
vermaningen. En zo kwam ik bij de 
verzen die we net gelezen hebben: 
‘Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te 
allen tijd gehoorzaam geweest zijt, 
niet als in mijn tegenwoordigheid 
alleen, maar veelmeer nu in mijn af-
wezen, werkt uws zelfs zaligheid met 
vreze en beven.’

Je zou je kunnen voorstellen dat de 
tegenstanders de studenten van het 
BTF met zo’n tekst confronteren. Heb 
je dat dan wel gelezen? Neem je het 
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hele woord van God wel serieus? Als 
er staat: ‘…werkt uws zelfs zaligheid 
met vreze en beven.’ Dan moet je er 
toch iets aan doen? En de Hebree-
enbrief is gelezen en als je de hele 
Hebreeënbrief doorleest, dan ziet u 
toch dat er mensen kunnen afvallen 
van het geloof? Mensen die geloven 
blijkbaar en die vallen van het geloof 
af. En de Heere Jezus zegt toch: ‘Wie 
volharden zal tot het einde, die zal za-
lig worden.’ Dus blijkbaar is het nodig 
dat wij volharden tot het allerlaatste 
einde toe en dat we alleen in de weg 
van de volharding zalig worden. Zo 
zou je heel veel teksten en voorbeel-
den uit de Bijbel kunnen noemen dat 
de mens er wel bij betrokken is. En de 
toespraak van ds. C. Ralevic gaf niet 
alleen aan hoe dat in het mensen-
hart gaat en gebeurd is: je verstand 
wordt verlicht, je gaat dingen op een 
nieuwe manier zien, je wil die weer-
barstig en vijandig is, wordt geneigd 
en die wordt zelfs zeer gewillig om 
de wil van God te doen. En je hart 
wat gesloten is, gaat open voor God 
en Zijn Evangelie. En je gevoelens en 
je verlangens worden gereinigd en er 
komt toch een verlangen in je hart: 
U zoekt mijn hart in ramp en smart 
eeuwig tot Zijn Koning. Of zoals een 
hert schreeuwt naar de waterstro-
men, zo schreeuwt mijn ziel tot U o 
God. En misschien herkent u het wel 
op de zondagen: Hoe branden mijn 
genegenheden om de voorhoven van 
de Heere in te treden. Het zijn alle-
maal dingen die in onze ziel gebeu-
ren. En dat doe je dan toch in die zin 

zelf? Jij verlangt, jij hebt God lief, jij 
hebt berouw over je zonden, jij gaat 
de heerlijkheid van de Zoon van God 
zien en u mag het gaan zeggen: daar 
strekt zich al mijn lust en liefde heen. 
En wat wij onze kinderen al heel jong 
leren, Psalm 116 vers 1: God heb ik 
lief, want die getrouwe Heere, hoort 
mijn stem, mijn smekingen en mijn 
klagen. 
En wat ik bedoelde van ds. C. Ralevic 
wat hij net voorhield, dat er ook een 
verantwoordelijkheid is niet alleen in 
je eigen hart, in je eigen ziel in het 
werken van je eigen zaligheid, maar 
dat er ook een verantwoordelijkheid 
is naar buiten en naar de wereld. 
Om bewogen te zijn, om het beeld 
van Christus te vertonen naar onze 
medemensen toe. ‘Grijp degenen die 
ten dode toe wankelen.’ ‘Mijn rechter-
buurman is vannacht gestorven en 
heb ik wel één woord tot zijn behoud 
gezegd?’ Daar ligt de roeping, daar 
ligt de verantwoordelijkheid en dan 
moet je je mond open doen en dan 
moet je een stap zetten om naar hem 
toe te gaan. Dat was het onderwerp, 
een dilemma zou je wel mogen zeg-
gen, wat in de gesprekken met de stu-
denten door de colleges heen steeds 
weer naar boven kwam: hoe kunnen 
wij die genadeleer verantwoorden, 
als we mogen leven uit die soeverei-
ne genade van God? Wek je dan niet 
de indruk dat de verantwoordelijk-
heid van de mens eigenlijk verdwijnt 
en dat die eigenlijk verbleekt? En die 
betrokkenheid van de menselijke ziel 
bij je zaligheid, dat je daar helemaal 
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niet meer over hebt? En die verant-
woordelijkheid en die roeping, die 
concreet gestalte krijgt naar buiten, 
dat die ook niet meer functioneert 
als je het alleen maar hebt over die 
soevereine, onweerstaanbare, totale 
genade van God? Als je het inderdaad 
zou moeten maken tot een verdeling, 
dan zou je een lijn maken en dan zeg 
je: dan moet je verdelen, wat doet 
God en wat doet de mens? Dan zeg je 
God doet 80, 90, 95, 99 procent? Nee, 
God moet honderd procent doen, dan 
blijft er nul procent voor de mens 
over! Hoe zit dat dan met die ver-
antwoordelijkheid? Met die beleving, 
met die ervaring van het menselijke 
hart? En zo kwamen wij al sprekend 
met de studenten, als er vragen kwa-
men tijdens de ontmoetingen en 
colleges, op die tekst uit Filippenzen: 
‘Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te 
allen tijd gehoorzaam geweest zijt, 
niet als in mijn tegenwoordigheid 
alleen, maar veelmeer nu in mijn af-
wezen, werkt uws zelfs zaligheid met 
vreze en beven: Want het is God, Die 
in u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen.’ 

Heel bijzonder dat het in deze brief 
van Paulus gewoon naast elkaar 
staat. ‘Werkt uw zelfs zaligheid!’ Even 
tussendoor: doet u dat? Doe jij dat? 
Werk jij je zaligheid? Werk jij je za-
ligheid alsof het helemaal van jou 
afhangt? Alsof het alleen van jou 
afhangt? En dat je honderd procent 
verantwoordelijk weet? En werk jij je 

zaligheid met vrezen en beven? Dat 
het niet zomaar iets is van: nou ja, 
zo af en toe doe ik er nog wat aan 
en zo af en toe denken we ook nog 
aan de dingen van Gods koninkrijk 
en van onze eigen ziel? Nee, werk je 
zaligheid met vrezen en beven. Het 
gaat om de allerlaatste ernst, het is 
menens! Het is een geweldige ernst. 
‘Want wat baat het een mens, zo hij de 
gehele wereld gewint en lijdt schade 
zijner ziel?’ Dan klinkt naar mij toe 
tegen alle oppervlakkigheid en naar 
u toe in alle zorgeloosheid, die ge-
weldige indringende vermaning: ‘Alzo 
dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen 
tijd gehoorzaam geweest zijt, niet 
als in mijn tegenwoordigheid alleen, 
maar veelmeer nu in mijn afwezen, 
werkt uws zelfs zaligheid met vreze 
en beven.’ Dat alle halfslachtigheid, 
alle lauwheid, alle oppervlakkigheid, 
alle dodelijke gerustheid laat verte-
ren. Opdat het Woord van God wat le-
vend is, zo in onze ziel wordt gelegd. 
Dat het blijkt te zijn een kracht van 
God tot zaligheid en dat het werkt 
hetgeen het beveelt. Dat je inder-
daad gaat werken je zaligheid, dat 
je daarop gericht bent: dat maar één 
ding voor je nodig is, dat je zegt: weg 
wereld weg schatten gij kunt niet 
bevatten hoe rijk dat Evangelie is en 
hoe arm alles buiten dat Evangelie is. 
‘Eén ding doe ik, vergetende hetgeen 
achter mij is, jaag ik naar de prijs van 
het wit van de roeping van God.’ Daar 
strekt zich heel mijn ziel naar uit. Dat 
vraagt dus inspanning en toewijding 
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20

en ernst van je hart: met ingespan-
nen krachten. ‘Werkt uws zelfs zalig-
heid met vreze en beven: Want het 
is God, Die in u werkt.’ Paulus maakt 
er geen verkaveling of verdeling van, 
zoiets als 50 procent van God en 50 
procent van de mens, of 99 procent 
van God en één procent van de mens, 
of 100 procent Gods werk en daar 
blijft nul procent van de mens over. 
Nee, hij zegt: het is honderd procent 
jouw verantwoordelijkheid wat je 
doet met de scherpe prediking van 
Gods Wet en honderd procent jouw 
verantwoordelijkheid wat je doet met 
het aanbod van het Evangelie.  Acht je 
dat bloed van de Heere Jezus onrein 
of laat je je vuile ziel reinigen door 
dat allesreinigende bloed van de 
Heere Jezus? Dat is toch wat de Heili-
ge Geest je leert, hoop ik? De Heilige 
Geest leert je dat je verantwoordelijk 
bent en de Heilige Geest legt daar de 
vinger bij en de Heilige Geest doet je 
voelen dat je verantwoordelijk bent 
tegenover de Wet van God en dat je 
verantwoordelijk bent tegenover het 
Evangelie van Gods Zoon. En dat de 
zonde van alle zonden is, zeg het 
maar, preek maar mee, de zonden van 
alle zonden waar de Heilige Geest de 
vinger bij legt, is toch het onrein ach-
ten van dat reine bloed van de Heere 
Jezus Christus? En dat je Hem ver-
werpt en dat je Hem als het ware aan 
de kant duwt? Hij wacht om genadig 
te zijn. Hij zegt in datzelfde Johannes 
6: ‘Wie tot Mij komt zal Ik geenzins 
uitwerpen.’ Hij beveelt het ons, Hij is 
bewogen: ‘Hoe menigmaal heb Ik u 

bijeen willen vergaderen, gelijk een 
hen haar kuikens.’ En onder tranen 
kan Jezus dat uitroepen over het Je-
ruzalem van vandaag. Dat is onze 
verantwoordelijkheid, maar het won-
derlijke van deze brief van Paulus is 
dat hij zegt: het is ook honderd pro-
cent het werk van God. En dan zou je 
dat als een soort paradox alleen maar 
naast elkaar kunnen zetten, maar we 
kwamen er in de colleges toe, dat je 
het niet alleen maar als een paradox 
naast elkaar zet of in de goede volg-
orde zet (honderd procent Gods werk 
en honderd procent mensenwerk, dat 
Godswerk voorop gaat en beslissend 
is!). We gingen nog een klein stapje 
verder, we zeiden: God die draagt de 
menselijke ziel, Die omvat de mense-
lijke ziel, God werkt op Zijn niveau! 

En zo omvat Hij de menselijke ziel 
en zo werkt Hij door Zijn Woord en 
Geest van buitenaf in ons menselijke 
ziel. En Hij werkt, in die volgorde, en 
daarom werken wij. Hij trekt en daar-
om volgen wij Hem na. Hij stort Zijn 
liefde uit in ons hart en zo krijgen wij 
Hem van ganser harte lief en strekt 
zich al onze lust en liefde uit naar 
Hem alleen. Hij geeft ons de Geest 
der gebeden en dan kan het toch niet 
anders dat jij gaat meebidden op die 
golfbeweging van de Heilige Geest? 
En dan roep je Hem aan en dan blijf 
je op Hem wachten. En dan zoek je 
door gebeden met ernst Zijn aange-
zicht. En dan is er die heilige vrijmoe-
digheid in dat onderhandelen aan de 
troon van Gods genade, zoals Jakob: 
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‘Heere, ik laat U niet gaan, tenzij Gij 
mij zegent.’ En dan is het ook een bid-
den waar je werkelijk amen op kunt 
zeggen, een beamen van die woorden 
van God die vast en zeker zijn. Mijn 
gebed is zekerder door God verhoord 
dan ik dat ook maar in mijn hart kan 
gevoelen. En misschien zeg je dan 
wel amen met schroom, en misschien 
zeg je het dan wel onder aanvech-
ting, maar dan is er toch dat Woord 
van God dat jouw ziel regeert: ‘Ik blijf 
den Heere verwachten!’ Geboren uit 
het Woord van God is die verwachting 
en daarom blijf ik de Heere verwach-
ten en ik hoop in al mijn klachten op 
Zijn onfeilbaar Woord. Mijn ziel als ze 
vol angst en zorgen is, wacht sterker 
op de Heere dan de wachters op de 
morgen. Wie heeft er dan berouw? 
De Heilige Geest die overtuigt jou 
van jouw zonden, maar in jouw hart 
is verbrokenheid. Dan heb je berouw, 
omdat je voelt dat je tegen zo’n goe-
de God zo zwaar en zo menigmaal 
misdreven hebt. Dat is toch de taal 
van de liefde. De liefde, dat zorgt 
voor berouw. Als je alleen maar ziet 
de straf van God, dan kun je voor-
stellen dat Kaïn zegt: ‘Mijn misdaad 
is meer, dan dat ze vergeven wordt!’ 
Hij vlucht niet tot God, maar vlucht 
ver bij God vandaan. Maar als wij de 
goedheid van God zien, als de liefde 
van God in ons hart wordt uitgestort, 
wat krijg je dan een verdriet, omdat 
je God verdriet hebt gedaan. En als 
je dan alles gaat belijden wat in 
jou wordt gevonden aan onreinheid 

en onoprechtheid, je verborg geen 
kwaad dat in jou werd gevonden, dat 
is toch al iets van vertrouwen? Wat 
je nooit tegen een mens zou zeggen, 
dat je zo je hart mag openen voor 
de levende God en helemaal mag 
leegbidden voor Hem. En als zo het 
Evangelie wordt gepredikt en Die 
Schoonste van alle mensenkinderen 
wordt uitgestald en de gewilligheid 
en de volkomenheid van Christus, 
Die recht heeft gedaan aan God. En 
dat omwille van God het Evangelie 
wordt gepreekt. En dat je God nooit 
meer kunt dienen en nooit meer 
kunt eren dan in Zijn Zoon. De Hei-
lige Geest Die verlicht jouw verstand 
en je gaat de heerlijkheid van Hem 
zien en er komt een overgave in je 
hart om je zo aan Hem te verliezen, 
door Hem te laten zaligen. En naar 
de mate van de overgave is er de vre-
de en de vreugde en dat vriendelijke 
aangezicht van God dat je mag zien, 
dat zo veel vrolijkheid en wat zoveel 
licht geeft en wat troost verspreid in 
smarten. En is er dan ook niet een 
verlangen dat wordt geboren: ‘Heere, 
wanneer komt de dag dat ik eeuwig 
bij U wezen mag en zien Uw aan-
schijn geprezen?’ 

Onze wandel is in de hemelen van-
waar wij de Zaligmaker verwachten, 
Die ons vernederd lichaam met Zijn 
verheerlijkt lichaam gelijkvormig 
maken zal. En een verlangen om te 
wandelen in al de goede werken, al 
de geboden van de Heere: ‘Ik heb 
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een vermaak in de wet van God!’ Ja, 
de inwendige mens: Uw liefdedienst 
heeft mij nog nooit verdroten. ‘Werkt 
uws zelfs zaligheid met vreze en be-
ven: Want het is God, Die in u werkt 
beide het willen…’ Willen? Als jij niet 
gewillig bent? Als jij moet zeggen: 
het bedenken van mijn vlees, ook na 
ontvangen genade, is vijandschap 
tegenover God? Hij werkt het willen, 
dat je zeer gewillig bent op de dag 
van Zijn heirkracht. En dat je ver-
slonden wordt in de wil van God en 
dat dat je vreugde is om Hem onge-
stoord en ononderbroken te dienen 
nacht en dag in Zijn tempel. Werkt 
uw zelfs zaligheid, hier in beginsel 
en straks volkomen en ongestoord. 

Amen.

Psalm 72 vers 8 en 9 

Vers 8 
“Zo moet de Koning eeuwig leven!”,
Bidt elk met diep ontzag;
Men zal Hem ’t goud van Scheba ge-
ven;
Hem zeeg’nen dag bij dag.
Is op het land een handvol koren,
Gekoesterd door de zon,
’t Zal op ’t gebergt’ geruis doen horen,
Gelijk de Libanon.

Vers 9
De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid;
Zijn Naam en roem zal eeuwig groei-
en.
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn’;
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.
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Vladimir (vervolg)

N
u niet meer voorzichtig. Nee, hij rent in 
de richting van zijn slee. Zal het lukken? 
Zal de Heere hem dan toch bewaren en 
genadetijd geven? Hij weet het niet… Als 

hij over zijn schouder kijkt, ziet hij de beer terug-
komen, gevolgd door haar twee jongen. Zo hard hij 
kan, rent hij naar zijn slee. Hijgend, trillend en zwe-
tend knoopt hij vliegensvlug de leidsels los. Zijn 
hond volgt en springt ook op de slee… Weg moet 
hij hier! Harder dan normaal geeft hij zijn rendieren 
een tik. Meteen zetten ze het op een lopen… In een 
vliegende vaart, terwijl hij rendiervellen tegen zijn 
wond drukt om het bloeden te stelpen, gaan ze er 
vandoor…

Uitgeput en erg verzwakt bereikt 
Vladimir de tsjoem. Zwak gebaart hij zijn vrouw om 
eerst te knielen… En kijk eens… daar voor de tsjoem 
buigt Vladimir met zijn vrouw. En ze danken de 

Heere dat Hij Vladimir zo wonderlijk 
gespaard heeft. O nee…, het zijn geen 
lege woorden… Nee, hier buigt een 
groot zondaar voor God! Nauwelijks 
kan hij woorden vinden om de Heere 
de dank toe te brengen. En hij belooft 
de Heere vurig om zijn verdere leven 
in de dienst van de Heere te beste-
den. En dat mag Vladimir ook doen… 
In de jaren die volgen gebruikt Vla-
dimir zijn diepe littekens in zijn hals 
als een boodschap voor het volk, de 
Nentsen. Steeds vertelt hij zijn volk 
over de Heere Die hem gered heeft 
uit de klauwen van de beer. Hij roept 
zijn volksgenoten op om zich te beke-
ren en niet te wachten! Deze oproep 
komt ook tot ons… Bekeert u! ‘Zoek de 
Heere terwijl Hij te vinden is, en roep 
Hem aan terwijl Hij nabij is!’
De littekens houden Vladimir ook 
klein en afhankelijk. Ze zijn voor hem 
telkens opnieuw een les, hoor maar 
wat hij telkens zegt: ‘Ik ben niet van 
mijzelf. Mijn leven behoort de Heere 
toe! Hem wil ik dienen…!’ Deze les 
had Vladimir nooit willen missen!

De Heere wil helpen in de grootste 
gevaren en nood. Stel dan je vertrou-
wen niet op de mensen of wat dan 
ook… Maar, welgelukzalig, die jongen 
dat meisje, die het mag zeggen… Die 
God, Die ons dag aan dag overlaadt 
met zijn gunstbewijzen, is ons een 
God van heil! Die God schenkt, uit 
goedheid, zonder peil, ons het eeuwig 
zalig leven; En die God kan, en wil, en 
zal in nood, zelfs bij het naderen van 
de dood, volkomen uitkomst geven!

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 
naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden.

Mattheus 1 vers 21



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.


