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ME DITATIE F

Na al de eeuwen die voor-
bij zijn na de dag van 
Pinksteren, verwonde-
ren we ons telkens weer 

over het feit dat onder één preek 
van Petrus er ongeveer driedui-
zend mensen werden toegevoegd 
aan de gemeente van Christus. En 
die verwondering is begrijpelijk en 
terecht. Wat een machtig werk van 
Gods Geest wordt hier zichtbaar. 
Want dat is wat het boek Hande-
lingen ons duidelijk maakt: het 
zijn niet de apostelen die de Kerk 
bouwen, maar Christus. Zó begint 
Lukas de Handelingen: hetgeen 
Jezus begonnen heeft beide te 
doen en te werken. Het Evangelie 
van Lukas beschrijft het begin van 
Jezus’ werk: de verwerving van de 
zaligheid. Het boek Handelingen 
beschrijft het vervolg van dit werk. 
De verhoogde Christus zendt Zijn 
Geest om de verworven zaligheid 
uit te werken en toe te passen in 
harten van Jood en heiden. Op de 
Pinksterdag zien we daarvan een 
krachtig begin. De hemel kwam op 
aarde door indrukwekkende teke-
nen van wind en vuur. God in Chris-

Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt, en werden op 
dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen.
Hand. 2:41

tus gaat handelen op een krach-
tige wijze. En dáár waar Christus 
handelt door Zijn Geest, daar komt 
de christelijke Kerk tot stand. Het 
grote onderscheid tussen Bijbels 
christendom en menselijke religie 
is gelegen dat in de eerste het God 
is Die handelt en in het geval van 
religie de mens. Willen we weten 
wat nu het christelijke geloof, de 
christelijke kerk is, dan moeten we 
terug naar dat wat God Zelf gedaan 
heeft toen Hij de nieuwtestamenti-
sche Kerk ging bouwen en wat Hij 
er Zelf over geopenbaard heeft. Het 
boek Handelingen is hierin niet al-
leen geschiedenis, maar ook norm. 
Hoe bouwt Christus Zijn gemeen-
te? Door Zijn Woord, de leer van de 
apostelen en de prediking daarvan. 
De drieduizend bekeerlingen wa-
ren in tal van opzichten van elkaar 
onderscheiden. Er waren joden uit 
Mesopotamië, Cappadocië, er wa-
ren er ook uit Azië, vanuit Kreta, en 
Arabië. Allen met eigen culturele 
gewoonten. Maar wat deze allen 
met elkaar delen, is dat zij de predi-
king van Petrus gaarne aannamen. 
De prediking van Petrus werd door 

Toegedaan tot de 
gemeente die zalig 
wordt
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ME DITATIE F

hen van heler harte aanvaard. Wat 
was dat voor een woord, dat zij har-
telijk mochten geloven? Was dat 
een vrijblijvende beschouwing over 
de God van Israël en Zijn werk? Was 
het een emotionele, sentimente-
le oproep tot geloof? Was het een 
rationele, logische uiteenzetting 
die het verstand moest overtui-
gen? Neen! De preek van Petrus 
is niet vrijblijvend en zoekt geen 
aanknopingspunt bij de emoties 
of het verstand van de hoorders. 
Petrus toont in eerlijke en helde-
re bewoordingen de werkelijkheid 
van wat er op dat moment gebeurt. 
Hij daagt zijn gehoor als het ware 
voor de rechterstoel van God en 
Zijn Christus. Voor hij met zijn aan-
klacht komt, geeft hij eerst een ge-
tuigenverslag. Hij voert getuigen 
op vanuit het verleden: de profeet 
Joël, Psalm 110 en 16. Vervolgens 
komt hij met getuigen in het heden. 
Allereerst zijn dat de apostelen die 
de grote werken van God verkondi-
gen. Zij zijn getuigen geweest van 
de opwekking van Jezus door God. 
Vervolgens roept Petrus ook het 
geweten van de hoorders op als 
getuigen: ‘deze Jezus, de Nazaréner, 
een Man van God, onder u betoond 
door krachten en wonderen en te-
kenen, die God door Hem gedaan 

heeft in het midden van u, gelijk gij 
ook zelf weet’. Zo wete dan zekerlijk 
(!) het ganse huis van Israël dat God 
Jezus tot een Heere en Zaligmaker 
gemaakt heeft. En als Petrus dan 
al deze getuigen heeft opgeroe-
pen, komt hij in Gods Naam met de 
aanklacht. En die is al even helder: 
‘Jullie hebben jullie Heere en Zalig-
maker gekruisigd’. Jullie allen zijn 
moordenaars! De Heilige Geest be-
schuldigt deze mannen van Israël 
van moord. Dát is prediking! Onze 
hoorders voor Gods rechterstoel 
dagen. Eerlijk hun toestand teke-
nen. Ondanks dat velen die daar 
stonden op het tempelplein Jezus 
niet letterlijk hadden gekruisigd 
en zij genoeg verontschuldigingen 
hadden kunnen aandragen, stelt de 
Heilige Geest – door Petrus – hen 
hier wel verantwoordelijk voor. En 
dat is nog zo. Als wij nog buiten 
Christus leven, als we nog onver-
zoend over de aarde gaan, ondanks 
de prediking van Wet en Evangelie, 
dan doen we feitelijk niets anders 
dan de Joden die riepen: kruis Hem 
en laat ons Barabas los. Dan geldt 
van ons dat we de duisternis liever 
hebben dan het licht. Als dat het 
geval is dan geldt het ook van u: 
moordenaar van Jezus. God houdt u 
dan verantwoordelijk voor de dood 
van Zijn Zoon. Deze scherpe, niet 
voor tweeërlei uitleg vatbare predi-
king gebruikt de Heilige Geest om 
honderden mensen te overtuigen. 
We lezen geen enkele verontschul-
diging. Ook niet de onder ons zo 
vaak gehoorde verontschuldiging 
“ja, maar het moet wel waar werk 
van de Heilige Geest zijn”. Een Bij-
belse waarheid gebruiken om maar 

Petrus toont in eerlijke en 

heldere bewoordingen de 

werkelijkheid van wat er op 

dat moment gebeurt. 
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ME DITATIE F

niet onze verantwoordelijkheid 
als moordenaar, als leugenaar, als 
vijand, als goddeloze, onder ogen 
te hoeven zien. Als Gods Geest 
zaligmakend overtuigt, dan vraag 
je jezelf niet af of het bij mij wel 
waarheid is. Integendeel, dan ga 
de aanklacht geloven dat ik één en 
al leugen ben. Dát woord neem ik 
gaarne aan en ga dat van harte be-
lijden. Maar dat doet ook uitroepen: 
mannenbroeders, wat moeten wij 
doen? Die kunnen zichzelf niet hel-
pen, maar moeten gered worden. 
En dan is Petrus prediking even 
radicaal en helder: Bekeer u! Ga ra-
dicaal anders denken. Gelooft dat u 
schuldig bent tegenover een heilig 
en rechtvaardig God. U bent geen 
slachtoffer. Bekeert u! Komt tot be-
rouw! Komt tot boete! Maar ook: 
voor u is er vergeving in het offer 
van deze Jezus! Onvoorwaardelijk 
en volkomen. Deze Jezus stierf voor 
moordenaars, voor leugenaars. Hij 
kwam voor hen! Om goddelozen 
uit genade te rechtvaardigen. Om 
vijanden met God te verzoenen. En 
ook dat woord namen deze hoor-
ders gaarne – van harte, met vreug-
de – aan. Ze konden niet anders en 
ze wilden niet anders. Dit was de 
prediking van Petrus of beter ge-
zegd: de prediking van de Heilige 
Geest. En dit was de vrucht: en er 
werden op die dag tot hen toege-
daan omtrent drieduizend zielen.

Wijk en Aalburg    
ds. W.M. Mulder

Kerkdiensten coronaproof
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In de laatste bestuursvergadering 
is afscheid genomen van be-
stuurslid J. Mussche. Na vele jaren 
in het bestuur van de Balkan- 

Zending gezeten te hebben, heeft 
hij aangegeven te willen stoppen. 
Veel werk heeft hij mogen verzetten 
voor de stichting, waarvan een groot 
gedeelte als secretaris. Ook in de or-
ganisatie van de jaarlijkse zendings-
dag en kindermiddag speelde hij, 
samen met zijn vrouw en kinderen, 
een grote rol. We zeggen hem harte-
lijk dank voor het vele werk wat hij 
heeft mogen doen, waarbij, zo druk-
te hij het zelf altijd uit, het niet om 
hem ging, maar om de voortgang 
van Gods Koninkrijk. De HEERE stel-
le het tot een zegen!

Door de huidige regelgeving kan 
ds. Harangozoo niet samenkomen 
met zijn gemeente in het kerk-
gebouw. Een soort overkapping 
naast het kerkgebouw zou uit-
komst bieden. In samenwerking 
met ds. Harangozoo zoeken we naar 
mogelijkheden om dit te financie-
ren, zodat zijn gemeente op de zon-
dagen kan samenkomen rondom 
het Woord. Hieronder een bericht 
van ds. Harangozoo wat betrekking 
heeft op bovenstaande:
Ik wil u bedanken voor de steun tot nu 
toe. Het betekent veel voor ons, vooral 
nu in deze situatie veroorzaakt door 
het coronavirus, nu er zoveel onge-
kende moeilijkheden zijn gekomen en 
zoveel dingen niet werken. 
Het gaat goed met ons. We herstellen 
langzaam en komen weer op krachten, 

alleen het af en toe hoesten is wat ons 
nog aan de ziekte herinnerd. 
We houden onze kerkdiensten, maar 
uit de opkomst blijkt dat veel meer 
mensen bang zijn om naar de kerk 
te gaan. Tegelijkertijd houden we een 
groot deel van de kinder- en jeugd-
diensten op het erf, evenals het zo-
merkinderkamp. Meestal nemen 60-
80 kinderen en jongeren deel aan 
deze gelegenheden. Wat echt interes-
sant is, is dat slechts de helft hiervan 
gereformeerd is, de rest van andere 
denominaties. We zien dit als een ge-
weldige mogelijkheid. 
We houden de gelegenheden in onze 
kerk en in onze tuin. Helaas is ons erf 
helemaal open en biedt niets bescher-
ming tegen de hete zon of de regen. 
Daarom willen we nu een overdekt, 
zijdelings open houten gebouw bou-
wen. Dit gebouw zou des te meer goed 
en belangrijk zijn, omdat de overheid 
vorig jaar vanwege het coronavirus 
het verzamelen in een gesloten ruim-
te verbood en (kerk)diensten alleen op 
een open plek kan worden gehouden. 
Voor ons eerste idee, een heel een-
voudig gebouwtje, bleek dat we geen 
toestemming voor kregen. Want er 
zijn strengere nieuwbouwwetten van 
kracht, die ons verplichten een plan te 
maken en een bouwvergunning aan te 
vragen. Bovendien, omdat het kerkge-
bouw een monument is, moet het ui-
terlijk van deze overkapping passend 
zijn. De kosten van dit gebouw, inclu-
sief planning en bouwvergunningen, 
bedragen 12.000 euro. Daarom zijn 
we daarvoor nu begonnen met het 
inzamelen van geld. Als u denkt dat u 
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DE KUNST VAN ME NSE N VANG E N

We vervolgen in deze 
bijdrage de inhoud 
van het boekje van 
Thomas Boston met 

de titel: ‘De kunst van mensen van-
gen’. In de vorige aflevering luister-
den we naar hoe hij ons bepaalde 
bij dat niemand anders dan God, de 
Heere Jezus Christus, maakt tot vis-
sers van mensen. In deze bijdrage 
staan we stil bij de vraag, zo hij die 
ook in het boekje behandeld: Hoe 
maakt Christus iemand visser van 
mensen?

De beantwoording van deze vraag 
beziet Thomas Boston van twee 
kanten: het ambt en het welslagen 
ervan.
Wat het ambt aangaat, maakt Hij 
hen vissers door Zijn roeping. Dit 
is een tweevoudige roeping, zowel 
uitwendig als inwendig. Dit is een 
aangelegen zaak!
Het welslagen van hun arbeid wil 
zeggen dat God er voor zorgt dat ze 
mensen voor Hem vangen, door de 
kracht van Zijn Geest aan het Woord 
te paren. God is het die zondaren in 

dit project kunt steunen, vragen we u 
het te steunen!

Zoals we u al vaker hebben ge-
meld, is dat ds. Ralevic aan het bed 
gekluisterd is. Dagelijks wordt hij 
verzorgd door zijn familie en ge-
meenteleden. Vanaf zijn bed pro-
beert hij nog werk te verzetten voor 
de gemeente die aan zijn zorgen is 
toevertrouwd. Maar veel heeft hij 
uit handen moeten geven. Ook voor 
hem is het ouder worden een weg 
van inleveren en minder worden. 
Wilt u hem gedenken in uw gebe-
den bij het klimmen van de jaren?

Door de huidige omstandigheden 
is het niet mogelijk geweest om af 
te reizen naar Servië. Gelukkig zijn 
er veel mogelijkheden om wel in 

contact te blijven, maar dit weegt 
niet op tegen de echte ontmoetin-
gen. Het is onze hartelijke wens dat 
er spoedig wegen gebaand worden, 
zodat een bezoek aan onze broeders 
in Servië weer mogelijk is. 
Aan de theologische school is op-
nieuw lesgegeven door docenten 
vanuit Nederland. Ook dit moest via 
de digitale middelen. 

We hopen dat we u opnieuw een 
indruk kunnen geven van het werk 
in Servië. We bevelen het van harte 
aan in uw voorbede, opdat de HEERE 
ook daar milde regens (Psalm 84), 
waarvan de kanttekeningen schrij-
ven (regens van zegeningen), wil 
schenken, om niet, vanuit de Heils-
fontein Christus!
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DE KUNST VAN ME NSE N VANG E N

het net, wat de predikanten uitzet-
ten, voert. Dus als Christus Zijn te-
genwoordigheid onthoudt, zal alles 
tevergeefs zijn. De gaven van een 
predikant vermogen niets. Ons ver-
heffen op deze gaven vermag ook 
niets, want de vis kan het aas zien 
en eromheen draaien, omdat het 
aantrekkelijk is, maar dat is niet ge-
noeg om hem te vangen. 
Anderzijds mag het ook niet ont-
moedigen als de gaven gering zijn, 
want als het Christus behaagt, kan 
Hij zulke mensen even goed een vis-
ser van mensen maken. Want staat 
er niet in Psalm 8 vers 3: ‘Uit den 
mond der kinderkens en der zuige-
lingen hebt Gij sterkte gegrondvest.’ 
Heeft God deze schat niet in aar-
den vaten gelegd, opdat de kracht 
van Hem zou blijken? Hoe zwak 
we ook zijn, we moeten ons richten 
op Christus, Hij kan een visser van 
mensen maken.
Hen die staan in de bediening, moe-
ten staan naar de tegenwoordigheid 
van God en naar Zijn kracht, want 
die zal een verandering onder de 
mensen kunnen bewerken. De preek, 
moet een lied der minne zijn. Daar 

moeten ze zich biddend op toeleg-
gen, in erkenning van eigen krach-
teloosheid en nutteloosheid.
Wat een eervolle zaak is het een  
visser van mensen te zijn! Zij zijn 
Gods medearbeiders, zo zegt de 
apostel. Als God dan zegent, moet 
Zijn heilige Naam dan niet geprezen 
worden?
Wat is de reden, als er er lang ge-
zwoegd wordt en niet gevangen? 
Wel, er komt geen kracht in mee. De 
mensen worden Gods stem niet ge-
waar in het spreken en daarom gaat 
het Woord het oor weer uit,  zoals 
het erin gekomen is. Maar dit moet 
niet tot wanhoop drijven, want het 
is de kracht van de Geest die iemand 
in het net drijft en die kracht is, zelfs 
voor de grootste van de zondaren, 
onweerstaanbaar. Ds. Boston walgt 
ervan als men teveel toeschrijft aan 
de dominee, want hiermee negeert 
men de natuurlijke onmacht ten 
goede en het werk van Gods Geest!

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

Hoe zwak we ook zijn, we 

moeten ons richten op Christus, 

Hij kan een visser van mensen 

maken.
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RUBRIE KVAN DE PE NNING ME ESTE R

Beste donateur, 
We willen eenieder be-
danken die ons in de ach-
terliggende tijd op welke 

wijze dan ook financieel hebben 
ondersteund. Persoonlijk contact 
met onze zendingsvrienden in Nis, 
Arandelovac en Subbotica is nog 
steeds niet mogelijk geweest, ter-
wijl dit juist zo belangrijk is in het 
zendingswerk.

Op de volgende pagina vindt u een 
verantwoording van onze inkom-
sten en uitgaven. 

De totale inkomsten in 2021 blijven 
zowel t.o.v. 2019 als de begroting 
achter. De jaarlijkse zendingsdag 
in Kampen en andere activiteiten 
konden niet plaats vinden. Als al-
ternatief hebben we een online 
zendingsmiddag in combinatie met 

een drivetru gehouden. Dit heeft 
het mooie bedrag opgebracht van 
€ 5.862,-. 
Met uw steun proberen we als be-
stuur naar mogelijkheden te zoe-
ken om het werk op de Balkan uit 
te breidden. In Nederland vinden 
wij het maar gewoon dat er zoveel 
getrouwe dienstknechten zijn van 
de Heere die elke zondag het Woord 
mogen verkondigen. We zijn door 
Corona erachter gekomen dat alles 
niet normaal is. Als Balkanbestuur 
zouden wij graag wensen dat in Ser-
vië meer getrouwe dienstknechten 
te vinden zijn. We zijn daarom dank-
baar dat we naast ds. Ralevic ook ds. 
Laszo kunnen ondersteunen. 

We hopen dat het werk op Theologi-
sche School gezegend mag worden 
en al zou er jaarlijks één student ge-
roepen worden om het Woord te be-
dienen in Servië wat zou dat al een 
wonder van genade wezen.

De Heilige Geest werkt nog steeds 
in Nederland en in Servië totdat 
Christus zal wederkomen. Gelooft u 
dat?
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Als Balkanbestuur zouden wij 

graag wensen dat in Servië  

meer getrouwe dienstknechten 

te vinden zijn. 
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Dierbare broeders en 
zusters in de Heere!

leen opereert vanuit donaties. Wij 
hebben niet, zoals veel andere ge-
meenten hier, velden of gebouwen 
waar zij hun inkomen aan ontlenen. 
We krijgen ook geen steun van de 
staat, omdat we ons niet willen bin-
den aan de huidige politiek en het 
liberalisme.
Maar we probeerden elke kans te 
grijpen die we kregen door de gena-
de van de Heere. Vanwege de stop-
zetting van de kerkdienst hebben 
we videodiensten gemaakt om Gods 
Woord bij de mensen te krijgen. En 
hoewel ze niet van de beste kwali-
teit waren, vanwege onze slechte 
technische uitrusting, kregen we 
toch veel reacties over hoeveel het 
voor de mensen betekende, hoe con-
structief, troostend en verblijdend 
het voor hen was om de uitleg van 
het Woord in hun huizen te horen. 
Bovendien bleek op deze manier niet 
alleen kerkleden, maar ook op het 
platteland en in het buitenland wer-
den mensen op deze manier door het 
Woord van God bereikt. Ook werden 
er online lessen uit de Catechismus 
gegeven voor de kinderen.
Toen de beperkingen werden opge-
heven, hebben we alle diensten her-
vat. We hielden ook een geplande, 
maar gemiste kinderdag in het voor-
jaar, in oktober. Interessant is dat, 

We zijn God vooral erg 
dankbaar voor Zijn 
ongelooflijke liefde 
en genade die Hij 

ons keer op keer betoont aan ons die 
onwaardige zondaars zijn. Tegelijker-
tijd willen we u bedanken voor alle 
geestelijke en financiële steun die 
we hebben gekregen.
We dienen en wonen al drie jaar 
met mijn gezin in Subotica. We kre-
gen helaas een nogal vervallen en 
uiteenvallende gemeente, wat ook 
te wijten is aan het feit dat het ja-
renlang geen vaste voorganger had, 
maar alleen voorgangers die af en 
toe dienden op de zondagen, maar er 
werd ook vaak een preek gelezen. De 
kerk heeft momenteel ongeveer 200 
leden. Naast de moederkerk in Subo-
tica dien ik ook 7 gemeenten in de 
omgeving.
Dit jaar was het totaal anders dan 
voorgaande jaren. Helaas heeft de 
corona-epidemie ook een behoorlijk 
stempel gedrukt op het kerkelijk le-
ven. Vanwege de beperkingen die 
zijn opgelegd om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan, hebben 
we een groot deel van onze bijeen-
komsten niet kunnen houden. Dit 
was een grote last in het geestelijk 
leven, maar ook in materieel opzicht, 
omdat de gemeente in Subotica al-
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hoewel de tweede golf van het virus 
tegen die tijd al was begonnen en 
velen hadden bezuinigd op diensten, 
er ongeveer veertig kinderen bij be-
trokken waren. Velen kwamen voor 
het eerst. We hebben veel gezongen, 
geleerd, geknutseld en gespeeld. Het 
was echter belangrijker voor ons om 
(altijd) het Woord van God centraal 
te stellen.
In november hebben we een jonge-
rendag gehouden, waar deelnemers 
uit verschillende plaatsen aanwezig 
waren. God heeft deze gelegenheid 
willen zegenen, zelfs nu zijn er reac-
ties van jongeren, die geen diensten 
hebben vanwege het coronavirus, 
dat ze nog steeds geestelijk worden 
gevoed door de uitleg van het Woord 
van de Heere die toen werd gehoord.
Elke woensdag houden we een 
jeugd-bijbelles, die voornamelijk 
wordt bijgewoond door middelba-
re scholieren. Er zijn verschillende 
middelbare scholen in Subotica met 

kinderen die in de omliggende ne-
derzettingen wonen. We proberen 
deze jongeren te bereiken. Ze ver-
blijven voornamelijk alleen doorde-
weeks in Subotica en reizen in het 
weekend naar huis. We zijn ons ervan 
bewust dat maar heel weinigen na 
hun schooltijd hier blijven, de mees-
ten zullen naar het buitenland gaan 
of weer terugkeren naar huis. Dat wil 
zeggen, de meesten van hen zullen 
geen lid zijn van onze kerk, maar we 
vinden het belangrijk om met hen 
om te gaan, omdat we geloven dat 
God ons de taak heeft toevertrouwd 
om in hun harten te zaaien. Én voor 
hen een paar jaar te zorgen in Subo-
tica, terwijl ze hier studeren. En dan 
zorgt Hij ervoor dat, zelfs als ze in de 
grote wereld worden geworpen, het 
gezaaide zaad uit Zijn genade zal 
groeien en de vrucht van bekering 
zal dragen tot eer van Zijn Naam. 
In het begin was dit niet makkelijk 
te accepteren, omdat we allemaal 
willen genieten van de vruchten en 
vruchten willen plukken van ons ei-
gen werk. Maar we kunnen hier ook 
van leren dat de heerlijkheid/eer al-
leen aan God toebehoort, en dat wij 
slechts Zijn dienaren zijn.
We hebben ook te maken met men-
sen met een handicap. Ze komen 
om de twee weken bij elkaar en dan 
brengen we drie uur samen door. 
Bij aankomst drinken we koffie en 
praten met hen wat er is gebeurd. 
Dit is belangrijk, omdat ze niemand 
hebben om hun problemen mee te 
bespreken. Dan gaan de ouders naar 
een andere ruimte. Met de kinderen 
luisteren we naar een Bijbels verhaal, 

Uitreiking laptops
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Natuurlijk hebben we niet alleen 

vreugden en successen, maar 

ook een paar worstelingen. 

we zingen, we knutselen en spelen 
muziek. Ondertussen wonen familie-
leden een Bijbelstudie bij.
Op vrijdag zijn er Bijbellessen voor 
vrouwen. In de leeftijdsgroep van 
30-70 jaar zijn hier aanwezig. Ze 
analyseren een Bijbelgedeelte en 
bespreken hoe we dit in ons eigen 
leven kunnen overbrengen.
We bezoeken ook senioren, vooral 
degenen die alleen zijn. Ze zijn erg 
blij dat er naar ze omgekeken wordt 
en naar hen geluisterd wordt. Dit is 
wanneer we samen zingen, de Bijbel 
lezen en bidden.
Van de donaties hebben we dit jaar 
meerdere keren voedselpakketten 
gekocht voor behoeftigen. De men-
sen waren erg blij, vooral voor de 
alleengaanden betekende het veel 
dat ze niet vergeten werden en dat 
ze in de praktijk de zegeningen kon-
den ervaren van het behoren tot de 
gemeente en zo de liefde van God 
ervaren.
We proberen ook mannelijke leden 
van de kerk bij het gemeentewerk te 
betrekken, en ik kan zeggen dat ze 
erg actief zijn, ze helpen veel. Daar 
zijn we erg dankbaar voor. Ook de 
zusters nemen graag een deel van 
het diaconale werk op zich.
Tijdens de verschillende werkzaam-

heden komen velen samen en wer-
ken graag mee aan het onderhoud 
van zowel de kerk als de binnen-
plaats.
Natuurlijk hebben we niet alleen 
vreugden en successen, maar ook 
een paar worstelingen. Want waar 
door de genade van de Heere het ge-
loof wordt gesterkt en de Geest van 
God werkt, probeert ook de vijand 
in te grijpen en hindernissen op te 
werpen. We hebben ontdekt dat het 
wijzen op zonde en een zondig leven, 
en de zuivere leer gebasseerd op de 
Bijbel, niet naar de zin is van de hui-
dige mens en de moderne wereld. 
Zelfs degenen die zichzelf christenen 
noemen, maar alleen in hun cultuur 
en niet in hun hart en manier van le-
ven. En hoewel er veel hindernissen 
zijn, geloven we dat de God die ons 
door vrije genade als onwaardige 
zondaars tot Zijn dienst heeft geroe-
pen, ons trouw zal blijven en ons zal 
bevestigen om verder te gaan op het 
pad dat Hem dierbaar is.
We willen u bedanken voor alle 
geestelijke en financiële steun die 
we hebben gekregen. Het beteken-
de veel om te voelen en te weten 
dat we niet alleen staan in de strijd  
om het geloof, maar dat we ook broe-
ders en zusters hebben die met ons 
strijden!

God zegene u en leide u ook in het 
nieuwe jaar!

Laslo Harangozó
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RUBRIE K KINDE RVE RHA AL

Vader in het strafkamp

Pfff ... Wat is het heet! Met een vlug gebaar 
strijkt moeder wat weerbarstige haar-
pieken uit haar warme gezicht. Gelukkig... 
Het eten is klaar.  Als vader nu maar gauw 

komt. Ze werpt een vlugge blik uit het raam. Ze 
kan precies de weg overzien. Er komt een be-
zorgde rimpel tussen haar ogen. Wat is vader laat 
vandaag! Al vaker heeft moeder tijdens het ko-
ken snel even uit het raam gekeken. Er sluipt een 
vage onrust in haar hart. Vader had al bijna een 
uur thuis kunnen zijn. 

,,Mam, mamie...” Met een vaart slaat de deur open. 
Vlugge kindervoetjes komen naar de keuken toe.  
,,Mamie, Nadja heèft al zo ... zó lang gewacht. En 
nóg is papie er niet”. Nóg twee kinderhoofden ver-
schijnen om de hoek van de deur.  , ,Mama, waar 
blijft vader tóch?!” Er klinkt bange onrust in de 
hoge kinderstemmen. ,,Mama, zou...” Pjotr maakt 
zijn zin niet af. Angstig kijkt hij zijn moeder aan. 
In zijn hart is de hoop, dat moeder hem gerust zal 
stellen. Maar moeder zegt niets; Ze slikt even. Een 
koude rilling loopt over haar rug. Nadja begint te 
huilen. ,,Nee hè, mamie..., niet waar hè, wat Pjotr 
zegt, papa hoeft niet inne...” Snikkend klampt ze 
zich aan moeders rokken vast. De andere kinde-
ren beginnen ook te huilen. Zou dat erge nu tóch 
waar zijn? Moeder ziet ineens heel bleek. Ze slaat 
haar armen om de drie kinderen heen en trekt 
ze mee naar het bekende hoekje. Daar bidden ze 
altijd samen.  Als vader thuis is met zijn vijven. Nu 
met zijn vieren. Want vader is er niet. 

Heel stil is het. Zacht klinkt moeders stem: ,,Vader 
in de hemel. U kent ons. U weet, dat we heel bang 
zijn om vader. Vader is nog niet thuis. Hij is al een 
uur te laat. En nu zijn we bang, dat de politie va-
der gevangen genomen heeft. Omdat hij de men-
sen over U verteld heeft. Dat mag niet in ons land. 

Heere, wilt U ons helpen? Wilt U va-
der tóch nog thuis laten komen? We 
kunnen vader zo moeilijk missen, 
Heere. Maar...”, moeders stem stokt 
even,... , ,maar als het niet Uw wil is, 
Heere, geef dan vader en ons kracht 
om dit moeilijke te dragen. Wij we-
ten, dat U altijd voor ons zorgen zult. 
Amen”. ,,A... a... men”, haperen drie 
verdrietige kinderstemmen. 

Stil zitten de kinderen met moe-
der aan tafel. Vaders plaats is leeg. 
Met trage tanden eten ze. Een paar 
hapjes maar. Dan schuift Nadja 
haar bordje opzij. , ,Nadja hoeft niet 
meer... Nadja kan niet eten”. Nóg 
twee borden worden opzij gescho-
ven. ,,Ik ook niet”, zeggen Pjotr en 
Larissa. Dan beëindigt moeder de 
maaltijd maar. Ze heeft ook geen zin 
in eten. Op het vuur staat een pan-
netje zacht te pruttelen. Daarin zit 
eten voor vader als hij nog komt. 

‘t Is avond geworden. Buiten is het 
donker. De luiken voor het raam 
zijn gesloten. Onder de lamp boven 
de tafel buigen vier hoofden dicht 
naar elkaar toe boven een groot, dik 
boek. Het kleine, blonde krullekopje 
van Nadja, en de wat grotere, don-
kere hoofden van Pjotr, Larissa en 
moeder. Nadja, Larissa en Pjotr heb-
ben al op bed gelegen. Maar slapen 
konden ze niet. Toen liet Nadja zich 
uit haar bed glijden. Vlug trippel-
den haar blote voetjes over de vloer 
naar de woonkeuken. Naar mamie 
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toe. Plof... Met een sprongetje stond 
ook Pjotr naast zijn bed. Boemere-
boem ... Onhandig als altijd trapte 
Larissa de stoel omver toen ze ook 
uit bed sprong. Nu zitten ze alle-
maal aan tafel. Dicht tegen elkaar 
aan. Moeder begreep best, dat ze 
niet slapen konden. ,,Weet je wat”, 
had ze gezegd, ,,moeder zal jullie 
voorlezen uit de Bijbel”. Het is heel 
stil in de kamer. Moeder leest wat 
de Heere Jezus tegen de mensen zei 
op de berg: ,,Kijk eens naar de lelies 
op het veld. Hoe mooi ze zijn ... Kijk 
eens goed! Weet je wie die zo mooi 
gemaakt heeft?” ,,De Heere Jezus”, 
zucht Nadja ademloos. Ze ziet het 
voor zich. Al die mooie bloemen op 
het veld. Hier vlak bij. Zóveel kleu-
ren.

Prachtig is het... Er komt een blijde 
glans in haar ogen. Weet je wat ze 
zal doen..., morgen..., als het weer 
dag is? Dan gaat ze ze plukken. Een 
arm vol. Die geeft ze aan moeder. En 
dan zal ze zeggen: ,,Mama, voor u, 
van de Heere Jezus. Hij heeft ze Zelf 
gemaakt”. Dan zal moeder vast weer 
even blij zijn. ,,Goed zo, Nadja”, zegt 
moeder. ,,De Heere God heeft de le-
lies allemaal zo heel mooi gemaakt. 
En weet je wat de Heere Jezus toen 
zei? ,,Als Mijn Vader in de hemel 
zelfs de bloemen zo mooi, zo heel 
mooi maakt, zou Hij dan niet voor 
jullie, mensen, zorgen? Wees maar 
niet bezorgd. Ik zorg voor papa en 
voor Pjotr, voor Larissa, voor Nad-
ja...”’ , ,En voor mama”, zegt het klei-
ne ding.

Hoor..., er wordt geklopt. Heel zacht. 
Op de luiken. Verschrikt kijken ze 
elkaar aan. Plotseling is de onrust 
er weer. Om vader. Moeder gaat 
naar de deur. Nadja klemt zich aan 
Pjotr vast. Ze klimt op zijn knie. Ze 
is bang. Angstig kijken drie paar 
kinderogen naar de deur. Gedempt 
klinken er stemmen tot hen door. 
Een lage, zware mannenstem vertelt 
iets. Heel snel. Er tussendoor klinkt 
moeders stem. Ze praten maar heel 
even. Dan valt de deur al weer dicht. 
Gespannen wachten de kinderen 
op moeders terugkomst. Naar haar 
toegaan, durven ze niet. En ze weten 
eigenlijk zelf niet waarom niet. Het 
duurt een poos voor moeder weer 
binnenkomt. Haar ogen zijn rood. Er 
staan tranen in. Pjotr voelt, dat het 
ook achter zijn ogen verdacht gaat 
prikken. Nadja kijkt moeder met 
grote, verschrikte ogen aan. ,,Er was 
een meneer die met papa in de fa-
briek werkt”, vertelt moeder. ,,Papa is 
vanmiddag in het kantoor geroepen. 
Even later namen twee politieagen-
ten papa mee. Papa vermoedde al, 
dat er iets ergs zou gebeuren. Hij 
had tegen die meneer gezegd: ,,Als 
ik soms niet terugkom, wil je dan 
mijn vrouw en kinderen waarschu-
wen? Zeg hun, dat ik voor hen bid, 
en dat de Heere altijd voor hen zor-
gen zal”. Die meneer had pas durven 
komen toen het al helemaal donker 
was. Hij was bang, dat ons huis in de 
gaten gehouden zou worden ...”



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.


