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ME DITATIE F

H
et ging in het vorige 
hoofdstuk over de weg 
tot de eeuwige heerlijk-
heid van Gods volk. Het is 

de weg van het verderven van de 
uitwendige mens, de geschapen en 
gevallen menselijke natuur. Het is 
een verderven worden dat gebeurt 
aan het kind van God. Daar is een 
handelen van de Heere, een altijd 
in de dood overgegeven worden 
om Jezus wille. Ter oorzake van de 
kennis en gemeenschap met Chris-
tus, door het ware geloof, verzegeld 
met de Heilige Geest. Dat sterven is, 
opdat het leven van Christus in ons 
sterfelijk vlees geopenbaard zou 
worden. Met Hem sterven, om in en 
met Hem te leven. En dat door de 
werking van de Geest des geloofs. 
Door het sterven tot het leven, eens 
ten laatste om straks voor altijd te 
leven. Om eeuwig met Hem voor 
God, in God te leven. Want onze 
lichte verdrukking die zeer haast 
(spoedig - KV) voorbijgaat, werkt 
ons een gans zeer uitnemend eeu-
wig gewicht der heerlijkheid. 2 Ko-
rinthe 4:17. Dan komt onze tekst… 
Want wij weten... Dat weten is een 

Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen 
gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.
2 Korinthe 5: 1

weten op grond van het voorgaan-
de, een bevindelijk weten des ge-
loofs. Hier nog ten dele, maar straks 
volmaakt. Dat is nu gebeurt aan 
onzen vriend en broeder ds. Simo 
Ralević.
Dat zo ons aardse huis dezes taber-
nakels afgebroken wordt. Uit de af-
braak voorziet de Apostel het thuis 
komen. Dat aardse huis, maar let 
wel, zijn huis is de tabernakel. Ve-
len spreken, wellicht ook ik in het 
verleden, over de zwakheid van een 
tent. En o zeker, dat is zo, een tent 
van een reiziger naar het hemels 
Jeruzalem. Maar ik meen op goede 
gronden, dat zijn Bijbelse gronden, 
te mogen zeggen dat het hier gaat 
om de tabernakel Gods, het welk 
is de Heere Jezus Christus. Hij ta-
bernakelde onder ons. In Hem ge-
plant in het huis Gods. Te leven van 
Zijn dood, Zijn volbrachte werk en 
eeuwige gerechtigheid. Ze hebben 
uitgeroepen: Ik zal leven en niet 
sterven. Hij die hun huis, hun kleed, 
hun bedekking voor God geworden 
is. Met God verzoend te zijn. Het le-
ven buiten u zelf te hebben mogen 
ontvangen in dat dodelijks tijdsge-

Door het sterven
tot het leven
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ME DITATIE F

wricht. Genade alleen! O wonder, 
ik woon in Hem, in genade alleen. 
Hij Die mijn leven werd en Hij mijn 
dood. Mijn huis is de tabernakel, 
een eeuwige genade rustplaats. 
Maar het gaat van genade naar 
heerlijkheid. Ze zullen dan beves-
tigd worden; bevestigd worden in 
hun staat. Een huis niet met han-
den gemaakt, niet ons werk, maar 
Gods werk. Niet voor een kleine 
tijd, zoals in de verdrukking, maar 
eeuwig in de hemelen. O vriend, is 
het leven u bereid na de dood? En 
dat door de dood van Hem Die nu 
leeft en gij met Hem. Om af te leg-
gen het lichaam der zonde en door 
genade levende, om in heerlijkheid 
met Hem te zijn. Ik denk nog aan 
onze vriend Simo, die Thuis ge-
komen is. De Heere wees hem bij 
zijn bekering tot God erop dat zijn 
aardse huis afgebroken moest wor-
den om een gebouw van God, een 
nieuw gebouw, te ontvangen. Hij 
leerde dat dat de weg der bekering 
was. Niet ik leef, maar Christus leeft 
in mij, Christus Die het leven is. Dat 
is nu bevestigd in heerlijkheid, de 
laatste sterfweg afgelegd en zie 
hij leeft tot in alle eeuwigheid. We 

zien hem enigzins jaloers na, hoe-
wel we het hem van harte gunnen. 
Altijd Thuis! Moge de Heere u dat 
leren, want we leven in een gees-
telijk doods tijdperk, men heeft het 
leven nog in de hand gehouden 
en zijn nooit afgebroken, nooit tot 
buiten hope gebracht en vertrou-
wen als een spin op enkel spinrag. 
O vriend, de weg ten leven is door 
de aanvaarding van het doodsvon-
nis tot het leven in Hem die zich 
openbaart als de Opgestane, die 
leeft in alle eeuwigheid. Moge dat 
de familie van ds. S. Ralević gege-
ven worden of zijn.
Gode bevolen! 

O vriend, is het leven u bereid 

na de dood? En dat door de 

dood van Hem Die nu leeft en 

gij met Hem. 
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I
n de achterliggende tijd zijn er 
ingrijpende dingen gebeurd die 
nauw betrekking hebben op het 
werk van de stichting BalkanZen-

ding. Met name denken we dan aan 
het sterven van ds. S. Ralević. Hij 
die zo nauw verbonden was aan 
en bij het werk van de stichting, is 
niet meer. Naar we van harte ge-
loven heeft hij een goede ruil ge-
daan. Daar waar hij in zijn leven van 
mocht getuigen is werkelijkheid 
geworden, voor eeuwig de strijd te 
boven, Thuisgehaald door Zijn Zen-
der. Hij is ingegaan in de eeuwige 
heerlijkheid, om daar Christus, zijn 
Borg en Zaligmaker, te zien van aan-
gezicht tot aangezicht. En dat voor 
eeuwig! Wat een heerlijk wonder 
van genade! In deze periodiek vindt 
u een ‘in memoriam’, deze is van de 
hand van onze oud-voorzitter, ds. 
C.L. Onderdelinden, die nauwe ban-
den had met ds. S. Ralević. In het 
volgende voorlichtingsblad hopen 
we uitgebreider stil te staan bij het 
leven van ds. S. Ralević.
Een aantal maanden geleden is 
ook de zoon van ds. S. Ralević, Ti-
mothy, overleden aan de gevolgen 
van corona. Hij was meer aan de 
zijlijn betrokken bij het werk van de 
stichting. Timothy stierf in de tijd 
dat bestuurslid Mulder, samen met 
oud-bestuurslid Mussche en dr. W. 
van Vlastuin in Servië waren. Zij zijn 
aanwezig geweest bij de begrafenis. 
Hierover leest u ook meer in de reis-
verslagen van dhr. J. Mussche en dr. 
W. van Vlastuin.

Het is ons gebed dat de Heere deze 
ingrijpende roep- en wekstemmen 
wil heiligen aan ons hart, maar ook 
aan de harten van hen die nauw be-
trokken waren op (het werk van) ds. S. 
Ralević. De Heere stelle ook het vele 
dienstwerk van ds. S. Ralević tot een 
rijke zegen in het voormalig Joego-
slavië, de omliggende landen en hier 
in Nederland.

Zoals aangegeven heeft dr. W. van 
Vlastuin opnieuw colleges verzorgt 
aan het BTF, hierover kunt u meer le-
zen in zijn verslag. Het lag in het voor-
nemen dat ds. G.T. van Appeldoorn 
ook colleges zou gaan verzorgen over 
de vier Evangeliën. Deze zijn vanwe-
ge de huidige omstandigheden gean-
nuleerd en doorgeschoven naar april 
volgend jaar. We hopen van harte dat 
het dan z’n voortgang kan krijgen.

Andere activiteiten van de stichting 
kunt u lezen in het verslag van de 
penningmeester.

Van harte dragen we het werk van de 
stichting aan in uw gebeden. U zult 
begrijpen dat door het ‘verlies’ van 
ds. S. Ralević er door de stichting ge-
zocht moet worden naar wegen om 
de erfenis (lees: boeken, preken, etc.) 
die is nagelaten, (blijvend) te ontslui-
ten voor het volk van Servië en daar-
buiten. 

NB: Ons Postbus adres wordt opge-
zegd, hier kan geen gebruik meer 
van gemaakt worden.
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Al langere tijd was te merken dat 
zijn gezondheid achteruit ging. Hij 
kon nauwelijks meer lopen en lag 
veel op bed. Daarnaast hoestte hij 
erg veel. Zijn sterven was het gevolg 
van verschillende klachten. Was 
het verval van krachten? Kwam de 
pijn die hij had van, naar de dokter 
nu zegt, kanker? Was de Covid-19 
besmetting de oorzaak? Eén ding 
is duidelijk. Na het overlijden van 
zijn vrouw is hij eigenlijk nooit 
meer dezelfde geweest. Hij miste 
de stille kracht op de achtergrond, 
haar gesprekken, haar correcties en 
haar gebeden. Naast de grote smart 
over het heengaan van zijn geliefde 
vrouw Maritza in november 2014, 
was er het stille verdriet over het 
overlijden van zijn kleinzoon Luka. 
Luka had leukemie en zijn ziekzijn 
was een periode waarin men leefde 
tussen hoop en vrees. Chemothera-
pie en bestralingen konden de ziek-
te echter niet tot stilstand brengen. 
Timothy, de vader van Luka, was 
voornemens te verhuizen van het 
noorden, naar Arandjelovać. Het was 
de bedoeling om niet alleen dich-
terbij zijn vader te wonen, maar ook 
zijn vader te helpen en bij te staan 

IN ME MORIAM

19 januari 1940 30 november 2021

In memoriam
Ds. Simo Ralević

M
et droefheid hebben 
we kennisgenomen van 
het overlijden van onze 
geliefde vriend en me-

de-ambtsbroeder ds. Simo Ralević. 
Dinsdagmorgen 30 november 2021 
overleed hij in de leeftijd van 81 
jaar. 
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IN ME MORIAM

in de gemeente. Tijdens zijn ver-
blijf bij Simo heeft Timothy het Co-
vid-19 virus opgelopen en stierf hij 
begin september 2021 in het zie-
kenhuis. Ook dit sterven heeft Simo 
emotioneel enorm aangegrepen.
Zijn dochter Rachel verzorgde haar 
vader op een bijzonder liefdevol-
le wijze. Dag en nacht heeft ze 
bij hem gewaakt. Ruth, de oudste 
dochter van Simo, is enkele weken 
vanuit Kroatië naar haar vader ge-
gaan, om samen met haar zus hun 
vader te verplegen. Wetende dat 
zijn ziekbed ook zijn sterfbed zou 
worden.
In gedachten gaan we terug naar 
het begin in 1985, naar de veelvul-
dige, goede contacten, per telefoon 
of tijdens de uren die we samen 
doorbrachten in Kosovo, later in 
Servië, in Nederland en op onze ge-
zamenlijke reizen naar Engeland, de 
Leicesterconferentie, maar ook naar 
Londen, naar de School of Theology 
in de bekende Metropolitan Taber-
nacle. Vaak mochten we echt van 
hart tot hart spreken over de HEERE 
en Zijn werk.
Simo is niet meer. Er is een einde 
gekomen aan zijn veelvuldige ar-
beid. Tientallen boeken zijn van zijn 
hand verschenen, honderden preken 
konden worden beluisterd. Eerst via 
een cassette, later kwam de CD en 
weer later kon men hem via inter-
net beluisteren. Zijn zoon Robert 
zorgde voor de verzending van de 
vele boeken en Bijbels. Tot op hoge 
leeftijd was Simo zeer actief, ook als 
docent aan het Balkan Theological 
Seminary.

Hij was predikant in hart en ziel. Ver-
schillende teksten uit 2 Timothéüs 
4 zijn in het leven van onze vriend 
en broeder waar geworden: vs. 2: 
“Predik het Woord; houd aan tijdig-
lijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, 
vermaan in alle lankmoedigheid en 
leer.” Dit was zijn lust en leven sinds 
zijn bekering. God dienen, zondaren 
oproepen tot waarachtige bekering; 
te prediken de genade van een ge-
kruisigde Christus en de waarde en 
de noodzaak van het allesreinigend 
bloed van het Lam van God per-
soonlijk te kennen. Met een heilige 
ernst predikte hij zonde en genade, 
dood en leven, vloek en zegen, Wet B
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IN ME MORIAM

en Evangelie, Adam en Christus, hel 
en hemel. In vs. 5 lezen we: “Maar 
gij, wees wakker in alles, lijd ver-
drukkingen; doe het werk van een 
evangelist; maak dat men van uw 
dienst ten volle verzekerd zij.” Ook 
dit tekstwoord is ten volle waar ge-
worden in het leven van Simo. Met 
een niet-aflatende ijver is hij in alle 
liefde zijn roeping getrouw geweest. 

Ook in druk- en kruiswegen was zijn 
hoop op God. Voor hem geldt nu, 
wat ook voor Paulus waar is gewor-
den: “Ik heb den goeden strijd ge-
streden, ik heb den loop geëindigd, 
ik heb het geloof behouden”.(vs. 7)

Hier op aarde wordt zijn stem niet 
meer gehoord. Boven mag hij nu 
eeuwig zingen van Gods goedertie-
renheid. Wat een zegen als we met 
Paulus mogen belijden: “Want het 
leven is mij Christus, en het sterven 
is mij gewin.”

De HEERE zegene en trooste de 
kinderen en kleinkinderen van 
Simo met Zijn ontfermende liefde 
in Christus de Heere. Tevens ook de 
verdere familie Ralević. God geve 
rijke vrucht op het werk dat gedaan 
mocht worden. Hij gedenke de vele 
kleine gemeentes in Servië en Hij 
breide Zijn koninkrijk ook daar uit. 
En dat alles tot eer en verheerlijking 
van Zijn Naam en deugden.
Bij alle rouw en verdriet overheerst 
de dankbaarheid. Wat God ons gaf 
in deze dienstknecht, Simo Ralević. 
Een arme zondaar, die door de gena-
de Gods in Christus een zeer rijke en 
gaarne vergevende God had leren 
kennen. Daarvan getuigde hij in leer 
en leven, in prediking en geschrift.

Ds. C.L. Onderdelinden

Met een heilige ernst predikte 

hij zonde en genade, dood en 

leven, vloek en zegen, Wet en 

Evangelie, Adam en Christus,  

hel en hemel. 
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B
este zendingsvrienden,
Graag willen we in dit 
schrijven verantwoording 
afleggen van uw financiële 

bijdrage in de achterliggende pe-
riode in de ondersteuning van het 
zendingswerk op de Balkan.
U ziet in het overzicht van de in-
komsten dat er nog een behoorlijk 
gat zit tussen de begrote inkomsten 
en de werkelijke inkomsten. Gebrui-
kelijk ontvangen wij in de maand 
december de meeste giften en we 
rekenen nu ook weer op uw betrok-
kenheid en loyaliteit.
Van ds. Laszlo kregen wij het ver-
zoek of wij een bijdrage van €12.500 
konden geven voor een grote hou-
ten overkapping in de tuin van de 
kerk. Dit is een verklaring voor de 
extra uitgaven bij overige hulp. 
Dit project is nog niet klaar en wij  
hopen u daar de volgende keer iets 
meer over te kunnen vertellen.
De zorgen die er geweest zijn rond-
om de gezondheid van ds. Simo  
Ralević zien we terug in zijn  

uitgaven. De BalkanZending voelde 
zich moreel verplicht om ds. Simo 
Ralević in zijn levensonderhoud te 
blijven voorzien. De verspreiding 
van zijn lectuur staat momenteel 
op een laag pitje. Hierdoor zijn deze 
kosten behoorlijk lager. 
Nu Timothy zijn zoon is weggeval-
len door de dood weten wij nog niet 
direct hoe het verder zal gaan. Wij 
vragen uw gebed voor deze zaak of 
de Heere openingen wil geven die 
wij als bestuur niet direct zien op dit 
moment.
Gelukkig zijn er ook positieve be-
richten te vermelden. Het aantal 
studenten neemt toe op de Theo-
logische school in Niš. Dit betekent 
wel een hogere financiële bijdrage 
in 2022. Daarnaast zien we dat stu-
denten die hun studie hebben afge-
rond een plek elders mogen ontvan-
gen in Servië. Het is onze hartelijke 
wens dat zij mogen prediken het 
Evangelie van Gods vrije genade in 
Jezus Christus, die naar deze wereld 
gekomen is om zondaren te zaligen 
en niet om uw werken of uw (finan-
ciële) offers, maar alleen vanwege 
Zijn volmaakte offer.
Er zijn mogelijkheden om het zen-
dingswerk in Servië uit te breiden. 
Het heersende coronavirus onder 
ons maakt het niet mogelijk om 
persoonlijk u te mogen ontmoeten 
bij onze activiteiten, om zo het zen-
dingswerk onder uw aandacht te 
brengen. Zendingsvrienden, diaco-
nieën, scholen en stichtingen wilt u 
het werk van de BalkanZending ge-
denken in uw giften en voorbeden?

Zendingsvrienden, diaconieën, 

scholen en stichtingen wilt u 

het werk van de BalkanZending 

gedenken in uw giften en 

voorbeden?

VAN DE PE NNING ME ESTE R
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Wees hartelijk gegroet 
en God zegene u allen

heb ik 4 jaar theologie gestudeerd. 
Van 2014 tot 2021 heb ik in Niš 
gewoond. Ik voltooide mijn theolo-
gische opleiding in Niš in 2019. Ik 
diende daar als vertaler aan de Fa-
culteit, wanneer bijvoorbeeld predi-
kanten uit Nederland overkwamen 

M
ijn naam is Jakov Jor-
gačević. Ik ben geboren 
in het jaar 1994 in Bel-
grado. Toen ik 18 was, 

ontving ik het geloof in Christus en 
mocht ik mijn leven in Zijn dienst be-
steden. Ik ging eerst studeren in En-
geland, Wellyn bij Londen. Ik studeer-
de aan de Evangelical Missionary 
Fellowship waar ik een theologische 
opleiding van 7 maanden volgde. 
Nadat ik die korte studie had afge-
rond, ging ik naar Niš in Servië om 
mijn studie voort te zetten aan de 
Balkan Theologische Faculteit, daar 

BRIE F JAKOV JORG AČE VIĆ
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om les te geven en verder hielp ik 
in de plaatselijke Baptistenkerk met 
de predikanten Čedo en Emanuel 
Ralević. Die zeven jaar heb ik op veel 
manieren gediend in Gods Konink-
rijk. Prediken in plaatselijke kerken, 
vertalen aan de Faculteit en de kerk, 
lesgeven aan kinderen en jongeren 
in christelijke kampen, geven van 
humanitaire hulp en op nog zoveel 
andere manieren. God heeft me op 
vele manieren willen zegenen. Ik ben 
geestelijk gegroeid onder het onder-
wijs van Čedo en Emanuel en hun 
hulp. Ze zijn een grote zegen voor 
mij geweest als mijn voorgangers en 
leiders. 
Na 7 jaar dienst in Niš heb ik een 
aanbod gekregen om terug te komen 
naar Belgrado om te dienen in een 
van de plaatselijke kerken hier. Nu 
dien ik als assistent-predikant in de 
kerk en ik ben in opleiding om op een 

dag, als God het wil, als predikant te 
dienen waar God wil dat ik ben. Mo-
menteel gebruik ik de gaven die God 
mij heeft gegeven in de kerk, door 
met kinderen te werken, te vertalen, 
te onderwijzen, te prediken, mensen 
van de kerk te bezoeken en counse-
ling te doen. Dit alles helpt me om 
uit te groeien tot een man die God 
wil dat ik ben. Ik ben God dankbaar 
voor Zijn genade en barmhartigheid 
aan mij bewezen, voor elke zegen die 
Hij mij heeft gegeven. In Niš heeft 
Hij mij ook gesteund door uw be-
diening en ik ben de BalkanZending 
dankbaar dat zij mij heeft gesteund 
terwijl ik in Niš was. Door uw finan-
ciële steun en gebedssteun kon ik in 
Niš dienen en nu ben ik klaar en in 
staat om Hem te blijven dienen waar 
ik ook ga.

Jakov Jorgačević
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Een andere
afscheidsreis dan
wij aanvankelijk 
dachten

H
et lag in de bedoeling om 
afscheid te nemen van 
onze geliefde broeder in 
Servië, ds. Simo Ralević. 

Daaraan gekoppeld wilden we een 
bezoek brengen aan de theolo-
gische school in Niš, waar ds. Van 
Vlastuin die week colleges over 
de Heidelbergse Catechismus zou 
geven aan de studenten. Ook daar 
wilden we afscheid nemen van o.a. 
ds. Cedo Ralević en de coördinator 
van de opleiding Emmanuel Rale-
vić.

Woensdagavond komt het droeve 
bericht bij ons binnen dat de zoon 
van ds S. Ralević aan de gevolgen 
van het Coronavirus op 50 jarige 
leeftijd is overleden. Wat nu…. zo 
vlak voor de reis dit bericht. Zo ver-
trekken bestuurslid Klaas Mulder 
en ondergetekende dan toch op 
de vroege donderdagmorgen rich-
ting Schiphol. Na een tussenstop in 
Wenen komen we in Belgrado aan. 

Een terugblik op een afscheidsreis naar Servië 
van 10 tot en met 13 september 2021. 

We huren een auto en maken ons 
op om naar Arandelovac te gaan. 
Als we daar aankomen ontmoeten 
we een diep bedroefde en in rouw 
gedompelde Simo Ralević en fa-
milie. Ds. Ralević heeft een zwakke 
gezondheid en ligt in de kamer op 
bed. Wat gaat de Heere soms voor 
ons onbegrepen wegen ook met 
Zijn volk en kinderen. Daar ont-
moeten we de 81-jarige predikant, 
die zoveel in Gods koninkrijk heeft 
mogen betekenen in het voormalig 
Joegoslavië. Een gedreven predi-
ker wiens grote lust hierin lag om 
anderen het Evangelie van vrij ge-
nade door Jezus Christus voor een 
verloren zondaar te verkondigen en 
wiens arbeid ook rijk gezegend is in 
dit land op verschillende plaatsen. 
Nu ligt hij als een gebroken man 
op bed met een zwakke gezond-
heid. Het leven overziende is ook 
het leed hem niet bespaard geble-
ven. Enige jaren geleden is zijn lie-
ve vrouw door de majesteit van de 
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dood van zijn zijde weggenomen. 
Daarvoor moest een tienjarig klein-
zoontje, die leed aan leukemie, naar 
het graf worden gebracht. Ander-
zijds mag er toch geloof zijn dat 
zowel zijn vrouw als ook Luka voor 
eeuwig bij de Heere mogen zijn. Dit 
heeft ook een onuitwisbare wissel 
getrokken in het leven van Simo’s 
zoon Timothy. Zijn vrouw, die deze 
wegen niet kon begrijpen, heeft 
een aantal jaren geleden Timothy 
in de steek gelaten. Twee weken 
geleden werd er Corona vastge-
steld bij Timothy. Hij moest worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 
toestand verslechterde en de doc-
toren achtten zich genoodzaakt om 
hem aan de beademingsapparatuur 
te leggen. Dit betekent dat je dan 
afscheid moet nemen van je fami-
lie, omdat je niet weet of je er ook 
door zult komen of niet. Daar heeft 
Timothy tegen over doctoren en te-
genover iedereen in zijn omgeving 
mogen getuigen over de hoop die 
in hem was. Iedereen was ervan 
onder de indruk en wat het heeft 
uitgewerkt weten we niet, maar dat 
zal de eeuwigheid wel openbaren. 
Zijn toestand verslechterde en na 
acht dagen overleed hij in het zie-
kenhuis. 
Dan is ook wel te begrijpen onder 
welke droeve omstandigheden we 
bij Simo en zijn familie binnen 
kwamen. Dan schieten woorden te-
kort. Simo, wiens taak hier op aarde 
bijna ten einde is, in rouw en smart 
over al die verliezen. Een huishoud-
ster verzorgt hem. Stefan, Simo’s 

Daar heeft Timothy 

tegen over doctoren en 

tegenover iedereen in 

zijn omgeving mogen 

getuigen over de hoop die 

in hem was.
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kleinzoon, deze jonge predikant, 
die een eigen gemeente mag heb-
ben in de omgeving van Novi-Sad, 
is er ook om Simo bij te staan. We 
ontmoeten ook de diepbedroefde 
dochter van Simo, Rachel. Zij heeft 
verschillende boodschappen ge-
daan en vertelt ons over haar broer 
Timothy. Timothy zou ook het lite-
ratuurwerk en bijbelverspreidings-
werk van Simo overnemen. Hij zou 
ook de administratie etc. overne-
men. Maar dat kan nu niet meer, 
omdat de Heere een ander plan 
had met Timothy. Hoe het allemaal 
verder moet is op dit moment nog 
niet bekend. Na samen gebeden te 
hebben en de aanwezige familie 
psalm 138 te hebben toegewenst, 
waar de dichter zegt: ‘als ik om-
ringt door tegen spoed bezwijken 
moet, schenkt Gij mij leven’, ne-
men we met weemoed afscheid 
van onze geliefde broeder waar we 
zoveel gezegende herinneringen 
aan overhouden na al die jaren. 
De gedachten vermenigvuldigen 
zich met de vraag: zullen we elkaar 
ooit weer terugzien hier op aarde? 
Hier op aarde misschien niet, maar 
mogen toch geloven straks met de 
verloste schare wel. 
In de avond vervolgen we onze 
reis naar Niš, zo’n 250 km vanaf de 
woonplaats van Simo. Daar aan-
gekomen ontmoeten we ds. Cedo 
Ralević en Emmanuel Ralević en 
ds W. van Vlastuin. Hier bespreken 
we samen het aangrijpende verlies 
voor de familie Ralević door het 
overlijden van Timothy. Aangezien 

het in die landen de gewoonte is 
om de doden de volgende dag te 
begraven, maar dochter Ruth er pas 
vrijdag kan zijn, is de begrafenis 
van Timothy vastgesteld op vrijdag. 
Op die dag zou ook ds. Van Vlastuin 
colleges geven in de school te Niš. 
De lessen moeten vertaald worden 
vanuit het Engels naar het Servisch. 
Degene die dat kunnen vertalen 
zijn Dragisa, Cedo of Emanuel. Aan-
gezien zij ook uitgenodigd zijn voor 
de begrafenis van Timothy, ontstaat 
er een probleem. We besluiten dat 
de lessen wel op een ander tijdstip 
gegeven kunnen worden, maar dat 
dat niet geldt voor een begrafenis-
plechtigheid. Met wederzijds goed-
vinden besluiten we dan ook dat 
Klaas Mulder en ik samen met ds. 
W. van Vlastuin de begrafenis van 
Timothy de volgende dag zullen 
bijwonen. De lessen komen hierbij 
te vervallen, waar de studenten nog 
van in kennis gesteld worden. We 
blijven die nacht over in het hotel.
De volgende dag, vrijdag, vertrek-
ken rond 8 uur in de morgen ds. 
Van Vlastuin, Klaas Mulder en ik 
vanuit Niš naar de begraafplaats 
in de omgeving van Novi Sad. We 
moeten een kleine 400 km. over-
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bruggen. Via Google Maps komen 
we een heel eind, maar af en toe is 
die ook het spoor bijster. Uiteinde-
lijk kwamen we toch nog net op tijd 
aan op de begraafplaats. Wat we 
ook al vermoeden was dat een be-
grafenisplechtigheid er anders zou 
toegaan dan wij gewend zijn, dit 
bleek ook zo te zijn. We kunnen hun 
cultuur ook niet vergelijken met de 
onze. Onder een koepel staat de 
kist met het stoffelijk overschot van 
Timothy opgesteld. Daar omheen 
staan de familie, vrienden, colle-
ga’s en belandstellenden. Ik schat 
zo’n 200 personen. We staan in de 
buitenlucht. Stefan Ralević opent 
de bijeenkomst met het zingen 
van een lied op de wijs van Ama-

zing Grace en enkele andere liede-
ren, die op indrukwekkende wijze 
plechtig werden gezongen. Daarna 
gaat ds. Cedo Ralević in de rouw-
dienst voor naar aanleiding van Jo-
hannes 11 vers 25: ‘Jezus zeide tot 
haar: Ik ben de Opstanding en het 
Leven, die in Mij geloofd zal leven, 
al ware hij ook gestorven.’ Helaas 
door de Babylonische spraakver-
warring konden we er geen woord 
van verstaan. Na enkele liederen 
gezongen te hebben vertrekt de 
stoet met de kist naar de in nabije 
heuvels gelegen begraafplaats. Op 
elke grafsteen staat een grote foto 
van de overledene. Timothy wordt 
bij zijn zoontje Luka begraven, wat 
ongeveer tien jaar geleden is. Op 
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het graf spreekt 
ds. Dragisa Armus 
naar aanleiding 
van de Hebreeën 
12 vers 28: ‘Daar-
om, alzo wij een 
onbeweeglijk Ko-
ninkrijk ontvan-
gen, laat ons de 
genade vast hou-
den, door welke 
wij welbehaaglijk 
Gode mogen die-
nen, met eerbied 
en godvruchtig-
heid.’ Ook dit kun-
nen we niet volgen. Terwijl er ge-
zongen wordt, wordt de kist door 
middel van touwen neergelaten in 
het kille graf. Al kunnen we er geen 
woord van verstaan, toch mogen 
we ervaren dat hier een Konings-
kind begraven wordt en er bij de 
opstanding uit de doden ook vanaf 
deze begraafplaats er graven geo-
pend worden waarvan de zielen nu 
reeds mogen juichen voor de troon 
Gods en het Lam. De hoop op het 
eeuwige leven van Gods kerk ook 
hier op de begraafplaats in Servië 
doet ons gevoelen dat ze zullen ko-
men van oosten en westen om aan 
te zitten aan de bruiloft des Lams. 
Terwijl we als omstanders bij het 
graf staan, wordt het graf al ge-
dicht met zand door de grafdelver. 
Dit geeft dat we letterlijk zien hoe 
dat iemand begraven wordt. Velen 
werpen ook een handvol zand of 
bloemen in het graf om op waar-
dige wijze Timothy Ralević te be-

graven. Op deze begraafplaats con-
doleren wij de familie en nemen 
afscheid van deze mensen die toch 
een plekje in ons hart hebben. Af-
scheid nemen van de overige drie 
kinderen van Simo met hun man of 
vrouw. Ruth een dochter uit Kroa-
tië, die we nog niet eerder ontmoet 
hadden, ontmoeten we hier op de 
begraafplaats met haar man. Ook 
van Robert en zijn vrouw en Rachel 
en haar man nemen we afscheid 
tijdens de condoleance. Afscheid 
nemen doet pijn en is eigenlijk ook 
een beetje sterven.
Daarna vertrekken we met z’n drie-
en richting Belgrado. We kijken 
nog wat rond in de stad en vinden 
een plaats waar we een Servische 
maaltijd opgediend krijgen, wat 
overigens heerlijk smaakt. In een 
wat oudachtig hotelletje blijven 
we de nacht over. Tijdens het rei-
zen en verblijven hebben we heel 
wat aangename gesprekken mogen 
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hebben, waar we met genoegen op 
terug zien. 
De volgende morgen bezoeken 
we nog een Orthodoxe kerk in  
Belgrado. Aan drie zijden van de 
kerk zijn deuren. Op de ene deur 
staat iets over God de Vader, de 
tweede iets over God de Heilige 
Geest en de derde over Maria. In de 
kerk is alles weergegeven in grote 
afbeeldingen met kleine tegeltjes 
over het leven van God de Zoon. 
Wel een knap stukje werk, maar we 
hebben bezwaren tegen afbeeldin-
gen van de Heere Jezus. 
We vertrekken naar de luchthaven 
in Belgrado. We moeten eerst een 
coronatest ondergaan en op de 
uitslag wachten, voordat we kun-
nen inchecken. De uitslag van ds. 
Van Vlastuin en van Klaas Mulder 
zijn op tijd binnen. Mijn uitslag laat 
op zich wachten door een compu-
terstoring en duurt zolang dat ds. 
Van Vlastuin nog net op tijd kan 
vertrekken, omdat hij de volgende 
dag moet voorgaan als predikant. 
Helaas komt mijn uitslag te laat 

binnen, wat de nodige spanning 
met zich meebrengt. Zullen we dan 
de zondag over in Servië moeten 
blijven? Gelukkig kunnen we de 
vlucht kosteloos omboeken en er 
blijkt die dag nog één vliegtuig via 
Zurich naar Schiphol te vertrekken. 
We vertrekken anderhalf uur later 
dan aanvankelijk de bedoeling was. 
Door het heldere weer kunnen we 
alles goed vanuit de lucht bezien. 
En mogen we ondanks dat alles an-
ders verloopt, toch terugzien op een 
onvergetelijke en goede reis naar 
Servië en zullen we dit ook niet snel 
vergeten en past ons de Heere te er-
kennen voor alles wat Hij uit onver-
diende goedheid schonk. We mogen 
wel met de dichter instemmen: ‘Gij 
hebt mij in het hart meer vreugd’ 
gegeven dan anderen smaken in 
een tijd van koren en most’. De vol-
gende dag wordt het Heilig Avond-
maal in onze gemeente bediend en 
mocht ervaren worden dat God Zijn 
Kerk wereldwijd heeft en vergadert 
door Woord en Geest hier en daar. 
En nog doorgaat met Zijn werk tot 
op de dag van vandaag.
En daarom wensen we het bestuur 
van harte de zegen van de Heere toe 
om dit zendingswerk door te mogen 
zetten tot eer van Zijn Naam. En wil-
len we u als donateurs oproepen dit 
werk te gedenken in uw gebeden en 
in uw gaven. Zou u zo mogelijk ook 
dit werk bij anderen onder de aan-
dacht willen brengen, zodat het do-
nateurenbestand wat mag groeien? 

Staphorst, dhr. J. Mussche

We mogen wel met de dichter 

instemmen: ‘Gij hebt mij in het 

hart meer vreugd’ gegeven 

dan anderen smaken in een 

tijd van koren en most’.
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Impressie van het 
verblijf aan BTF 
13-17 september 2021

Na de opening heb ik eerst iets ge-
zegd over het nut en de functie van 
een catechismus. Een catechismus is 
al vanaf de vroege kerk in gebruik, in 
de tijd van de Reformatie zijn er hon-
derden catechismi ontworpen en een 
catechismus moeten we niet zien als 
een menselijke geschrift tegenover 
de goddelijke Bijbel. Een catechis-
mus wil niets anders zijn dan dat de 
Bijbelse boodschap vanuit verschil-
lende thema’s wordt weergegeven. 
Wat zegt de Bijbel over de Vader, de 
Zoon, de Heilige Geest, de kerk, de 
wet, het gebed, enz.? 
Vervolgens heb ik de opdracht gege-
ven om de Heidelbergse Catechismus 
door te bladeren om de structuur er-
van te ontdekken. Dat was best las-
tig voor de studenten. Dat kwam ook 
wel omdat hun tekst geen indeling 
in ellende, verlossing en dankbaar-
heid kende. Misschien is het ook wel 
tekenend dat deze indeling ontbrak. 
Men denkt niet zozeer in structuren. 
Toen ik ze dan heb voorgedaan op 
het bord hoe de indeling eruit ziet, 
was dat een grote openbaring voor 
hen. Het maakte de catechismus 
voor hen veel inzichtelijker. We heb-
ben doorgepraat over de indeling. 
Waarom staan de sacramenten niet 
in het stuk van de dankbaarheid en 
waarom staat de wet niet in het stuk 

N
a een voorspoedige reis 
kwam ik aan het einde van 
de middag in Niš aan. Hier 
werd ik opgewacht door 

vader Cedo en zoon Emanuel Ralević. 
We hebben uitgebreid koffie gedron-
ken in het hotel New City te Niš, waar 
we spraken over de kerk, het semi-
narium, de theologie en de economie 
in Servië. 

Dinsdag 14 september
Dinsdagmorgen ben ik vanaf de 
berghelling naar de stad gelopen. 
Voor de zekerheid had ik via Google 
Maps de route opgezocht, maar het 
bleek dat ik de route wel herkende. 
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kwam ook niet uit de groep naar vo-
ren. Uitvoerig over doorgesproken 
vanuit de Bijbel en ook wat de gevol-
gen van deze benadering zijn. Het zal 
best wel heftig zijn om dat allemaal 
voor het eerst te horen. Ik hoop dat 
het wat beklijft. 
Ik had tijdens de maaltijd een ge-
sprek met een zigeuner-evangelist 
die van een uitkering (ca 200 euro 
per maand) leeft. Het was een diepe 
denker. Zo zei hij dat wij geen pro-
blemen moeten oplossen, maar naar 
God moeten verwijzen Die proble-
men oplost. Hij vond zichzelf niet 
meer geschikt om te evangeliseren 
onder jongeren, omdat deze veel 
meer kennis hebben dan hij, hoewel 
hij deze kennis niet hoog inschatte. 
Hij zag als bedreiging ook dat ge-
meenten vol van naam-christenen 

van de ellende? Bij de bespreking 
van dit laatste thema ging het over 
de blijvende ontdekking aan zonde. 
Met een verwijzing naar 1 Tim. 1:15 
vroeg ik of de grootste zondaar in het 
gezelschap wilde gaan staan. Ze wil-
den allen wel gaan staan. Ik vond dat 
een kostbaar moment. Ik heb ook de 
indruk dat ze wel overtuigd werden 
van de indeling van de Heidelberger. 
Dat is opvallend, omdat ze toch vrij 
activistisch over het geloof spreken. 
Dat bleek in de behandeling van 
vraag 20 daarna. Ze zouden liever 
spreken over kiezen dan ontvangen 
van de weldaden van Christus (zo-
als in het Engels staat). Uitgelegd 
wat het werkverbond is. Dat was ook 
nieuw voor ze evenals het onder-
scheid tussen erfschuld en erfsmet. 
Het ingelijfd worden in Christus 
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land een aangelegen punt te zijn. 
Het gesprek hierover had ik niet ge-
pland, maar het leek mij goed om er 
een uur aan te besteden. Ik heb nu 
wat plaatjes geschetst op het bord 
en gevraagd naar de consequenties 
van het Arminiaanse standpunt. Stel 
dat de allerlaatste beslissing bij ons 
zou liggen, wie zou er dan zalig wor-
den? Wordt de mens dan geen stok 
en blok? De verschil in zijnsniveau 
tussen God en mens schiep hier hel-
derheid. We moeten geen kavelver-
deling maken tussen God en mens, 
maar onderkennen dat God van een 
andere orde is dan wij. Eén van de 
studenten zei hartgrondig: ‘Zo heb 
ik het nog nooit horen uitleggen.’ Hij 
had altijd nog wat aarzelingen bij de 
gereformeerde leer, maar nu zag hij 
de waarheid ervan.  
Ook doorgesproken over de drie be-
grippen ‘vergeving van zonden’, ‘eeu-
wige gerechtigheid’ en ‘zaligheid’ in 
vraag 21. Waarom drie begrippen? 
Wat is het verschil? In Christus zijn 
we niet alleen terug op het nul-
niveau, maar we vervullen de wet ge-
heel en doen geheel recht aan God 
en Zijn gerechtigheid. Zodat we niet 
alleen om onze eigen redding Jezus 
nodig hebben, maar ook om Gods wil 
bij Christus schuilen. Dat is ook zalig-
heid; God alles in allen. 
Zo hebben we ook doorgesproken 
over ‘door God geschonken’, ‘uit pure 
genade’ en ‘alleen om de verdiensten 
van Christus’. We zien hierin voluit de 
drie-enige God functioneren zonder 
de zelfstandige inbreng van de mens. 
Zo hebben we met de studenten 
doorgesproken dat onze prediking 

worden, waardoor evangelisatie on-
der druk komt te staan. Ik had ook 
een gesprek met hem over begra-
ven. Protestanten daar hebben geen 
rouwgebruiken zoals de oosters-or-
thodoxen. Vaak ook geen rouwdienst 
zoals de orthodoxen. Er heerst veel 
bijgeloof rondom de dood, waardoor 
de protestanten in reactie heel sober 
handelen. Overigens worden de do-
den doorgaans snel begraven. 

Woensdag 15 september
We hebben gesproken over vraag 
21; over het ware geloof. Het woord 
‘ware’ roept de vraag op naar het on-
ware geloof. Dat gaf aanleiding om 
te spreken over historisch geloof, 
wondergeloof en tijdgeloof. Met be-
hulp van Bijbelse voorbeelden heb ik 
geprobeerd duidelijk te maken wat 
de verschillen zijn. 
We spraken over de verhouding ‘we-
ten’ en ‘vertrouwen’. Het gaat in die 
vraag ook om de Geest Die door het 
evangelie het geloof werkt. Dat riep 
evenals twee jaar geleden de vraag 
op naar de verhouding tussen de 
alleen-werkzaamheid van God en 
onze betrokkenheid. Dat blijkt in dit 

Stel dat de allerlaatste 

beslissing bij ons zou liggen, 

wie zou er dan zalig worden? 

Wordt de mens dan geen stok 

en blok?
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tiegangers noemden de relevantie 
van de ‘enige troost’ waar we giste-
ren over spraken, toen ik ook vertel-
de over het overlijden van mijn broer 
Henk en ik zei dat de enige troost 
niet de terugkeer naar het verleden 
is, maar onze verbondenheid aan Je-
zus. 

Donderdag 16 september
Ik dacht het college over de triniteit 
kort af te ronden, maar het vroeg nog 
twee colleges. In het eerste college 
heb ik wat uitgeweid over de gees-
telijke betekenis van de triniteit en 
over onze participatie in de drie-eni-
ge God, zodat we nu al een begin 
van de heerlijkheid ervaren in vrede, 
vreugde en rust. 
Vervolgens kwam er een vraag over 
de verschillende eigenschappen van 
de drie personen, waarin ten diep-
ste de suggestie naar voren kwam 
dat de Vader van de Zoon verschilt. 
Ik vond het belangrijk daar een ant-
woord op te geven, zodat we op-
nieuw een ongepland uur over Gods 
eigenschappen hebben doorgespro-
ken. Ik heb het beeld geschetst van 
een toornende Rechter die veranderd 
door het offer van de liefhebbende 
Zoon Die als derde partij tussen God 
en mens instaat. Ik vroeg de drie 
misverstanden in deze benadering te 
benoemen. Ik heb duidelijk gemaakt 
dat alle drie de goddelijke personen 
alle goddelijke eigenschappen heb-
ben. Zodat we niet kunnen zeggen 
dat de Vader verandert door het offer 
van de Zoon, of dat de Vader alleen 
maar streng is en de Zoon genadig.
Daarna hebben we in een aantal col-

en beleving altijd trinitarisch moet 
zijn. Dat helpt ons om in balans te 
zijn en onze eigen preken te toetsen. 
Daarna bespraken we het wonder-
lijke dat de twaalf artikelen twaalf 
beloften zijn. Vervolgens kwam de 
historische context van de twaalf ar-
tikelen aan de orde, waarbij Marcion 
zoveel invloed had en de God van 
het OT ontkende. Ook de plaats van 
de kerk in de twaalf artikelen bespra-
ken we. We eindigden met het gehei-
menis van de drieheid en de eenheid. 
Men poneerde het beeld van een 
huis met een fundament, gebouw en 
dak als beeld voor de drie-eenheid. 
Ik heb uitgelegd waarom ik het daar 
niet mee eens ben. Ze aanvaardden 
mijn kritiek. Een ander beeld dat naar 
voren kwam, was de mix van koffie, 
melk en suiker. Ook herkende men 
heel goed dat we onbewust de Vader 
boven de Zoon plaatsen en de Zoon 
boven de Geest. We hebben ook het 
modalisme besproken, waarin Vader, 
Zoon en Geest als drie ‘maskers’ van 
de ene God worden gezien. 
Tijdens deze colleges kwam het aan-
grijpende bericht dat Timothy, een 
zoon van Simo Ralević, is overleden. 
Hij was getroffen door corona, het 
ging iets beter, maar hij is nu toch 
overleden. Verschillende conferen-

Daarna bespraken we het 

wonderlijke dat de twaalf 

artikelen twaalf beloften zijn. 
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Vader als de Zoon delen. Daarna het 
contrast met ons hart tegenover God 
belicht. Vanuit de groep klonk ‘Amen’ 
in verwondering over de rijkdom van 
Gods barmhartigheid. 
Het wonder dat wij in de volle liefde 
van de Vader voor de Zoon delen.
Wat betekende het scheppingsge-
loof in de tijd van Mozes, in de tijd 
van Jesaja, in de tijd van Paulus en 
in de tijd van de Reformatie. Steeds 
opnieuw ging het om een confron-
tatie met die cultuur. Zo ook in onze 
tijd. Niet alleen evolutie, maar ook 
ons idee dat de wereld eigenlijk een 
machine is, zodat de Schepper op 
afstand komt te staan. Ze herken-

leges vraag 26 van de Heidelberger 
besproken. Ik vroeg naar de hoofdzin 
van het antwoord, maar dat was een 
lastige vraag. Als we het antwoord 
heel kort samenvatten staat er dat 
we om Christus wil God de Schepper 
als onze Vader hebben. Dit laat zien 
dat de geloofsbelijdenis niet als een 
abstracte belijdenis over neutrale 
feiten is bedoeld, maar als een per-
soonlijke geloofsbelijdenis. Eén van 
de dames in het gezelschap had dat 
op een heel fijnzinnige wijze onder 
woorden gebracht. 
Vanuit de geestelijke eenheid met 
Christus bespraken we dat we ‘in’ 
Christus in dezelfde liefde van de 
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mooi was dat de algemene reactie 
was dat men leerde dieper over de 
dingen na te denken. Ik geloof dat ik 
het woord ‘diep’ wel van drie kanten 
heb gehoord. Wel moet men wennen 
aan mijn interactieve methode, men 
is gewend aan leraren die zeggen 
hoe het zit, zonder dat ze zelf na hoe-
ven te denken. Ze zijn zich dus heel 
bewust van hetgeen er nu gebeurt, 
en dat is mooi.
De vertaling was vandaag door Dra-
gisa Amus. Ik ken hem uit de jaren 
tachtig toen ik Bijbels smokkelde. Hij 
heeft het boek van mij ‘Revival’. Zo 
hadden we wat om over door te pra-
ten… Na de lezingen heeft Emanuel 
mij met Dragisa meegenomen eerst 
naar de ‘sculphouse’. In 1809 was er 
een opstand tegen de heerschappij 
van de Turken die al 500 jaar duurde. 
De Serviërs werden compleet ver-
slagen. De Turken hakten de slacht-
offers in stukjes en plaatsten de 
hoofden in een betonnen muur waar 
moeders en vrouwen hun zonen en 
mannen kwamen bewenen. Het was 
overigens wel het begin van de be-
vrijding van de Turken. Teruglopend 
van dit monument zei Emanuel dat 
men vrijheid had om onder de Tur-
ken in de kerk samen te komen. Daar 
smeedde men plannen om de Turken 
te verdrijven. Zo komen wij ook in 
de kerk om strategieën te vernemen 
tegen onze veel grotere vijand, de 
duivel. 
Daarna gingen wij naar de plaats 
waar Constantijn de Grote is gebo-
ren. Het vliegveld hier heet naar hem 
en ik vroeg mij af waarom dat was. 
Nu begrijp ik het. Er zijn opgravin-

den dat heel goed. In dat licht heb ik 
het gevaar van deïsme en dualisme 
onder christenen besproken. In dat 
licht is het belijden dat onze Vader 
deze wereld in stand houdt, heel re-
levant. Als Hij één seconde zijn hand 
terug zou trekken, vallen we terug 
in het niets. De ganse aarde is van 
Zijn werkzaamheid vervuld, als we 
dat gaan zien… We spraken over de 
regering van de goede Vader en het 
kwaad in deze wereld, over het ge-
heim dat alles (!) meewerkt tot ons 
heil… Er waren meermalen momen-
ten van geestelijke herkenning waar-
bij de studenten ‘amen’ zeiden. Ook 

Als Hij één seconde zijn hand 

terug zou trekken, vallen we 

terug in het niets. De ganse 

aarde is van Zijn werkzaamheid 

vervuld, als we dat gaan zien…
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zelfs Google er niet meer uitkomen, 
waardoor we ongeveer een uur extra 
hebben gereden. Onderweg spraken 
we over het seminarium, over ac-
creditatie, over het vak dat ik geef. 
Uiteindelijk kwamen we even na 
13.00 bij de begraafplaats aan, pre-
cies op tijd. Onder een koepel stond 
de kist opgesteld met vele bloemen 
erom heen. Daaromheen familie en 
vrienden. Er was een koor dat ver-
schillende liederen zong en oom 
Cedo Ralević sprak vanuit Johannes 
11:25. Daarna werd de kist naar de 
begraafplaats in de heuvels erom-
heen gedragen. Timothy werd begra-
ven naast zijn zoontje die ca. 10 jaar 
geleden overleed. Op het graf sprak 
Dragisa Amus. Terwijl het koor zong, 
werd de kist met touwen naar bene-
den gelaten. Ik kon er geen woord 
van verstaan, maar het voelde als 
een christelijke begrafenis, waarin 
de hoop op het eeuwige leven klinkt 
in het aangezicht van de dood. Het 
stichtte mij. Vooral het zingen op de 
begraafplaats was mij buitengewoon 
waardevol. Hierna reden we terug 
naar Belgrado. Onderweg hebben we 
heel wat gesprekken gevoerd over 
de doop, over wet en evangelie, over 
het authentieke geestelijke leven 
hier in Servië, ed.

Dr. W. van Vlastuin

gen gedaan op de plaats waar een 
paleis heeft gestaan, maar er is te 
weinig geld beschikbaar om vaart 
te maken. Deze plaats ligt langs de 
weg die naar Constantinopel leidt, al 
eeuwenlang. Even verder zijn bergen 
waar bronnen in de bergen zitten. 
Het water dat daaruit komt is warm. 
Constantijn zag al kans om dat water 
in pijpen naar zijn paleis te leiden. 
Nu is dit een toeristisch centrum, 
mede voor gezondheid. Een half uur 
in dat lauwe water schijnt heel ge-
zond te zijn. Er zijn tal van medische 
klinieken. In 1980 zou daar een groot 
ziekenhuis worden geopend door 
Tito, die op diezelfde dag stierf. Toen 
dit grote ziekenhuis werd gebouwd, 
ontdekte men een martelaarsge-
denkteken uit de tijd van Constan-
tijn. Het is onbegrijpelijk dat hier niet 
meer aandacht voor is. Er staat zelfs 
geen bordje, maar het staat midden 
op het terrein van ziekenhuis. 

‘s Avonds ontmoetten we Klaas en 
Jacob. We hebben bij ‘New City Hotel’ 
buiten gezeten, vooral om het verlies 
van Timothy te delen en ons te be-
raden op de volgende dag. Emanuel 
wil toch graag naar de begrafenis 
van zijn oom. Dit betekent dat de 
colleges geschrapt moeten worden, 
omdat ook Cedo en Dragisa als ver-
talers niet beschikbaar zijn. 

17 september
Klaas, Jacob en ik willen graag 
meeleven met de familie Ralević 
en daarom willen we bij de begra-
fenis zijn. We zijn die morgen even 
na 8 uur vertrokken. Onderweg kon 
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Ze gooien alles overhoop

E
en harde bons op de deur onderbreekt 
moeders verhaal. „Doe open, politie”. 
De kinderen duiken in elkaar van schrik. 
Nadja begint te huilen. Moeder kijkt hul-

peloos rond, pakt dan met een ver schrikt gebaar 
de Bijbel van de tafel. Als ze die vinden... Boem... 
boem... boem... „Doe die deur open, en snel!” 
Een harde trap tegen de deur volgt op de woor-
den van de politieman. 
Pjotr trekt moeder de Bijbel uit haar handen. Hij 
kijkt zoekend de kamer rond. Ah... daar krijgt hij 
een goed idee. 
In de hoek van de woonkeuken ligt Nadja’s pop in 
een bedje. Nadja heeft het die middag gemaakt. 
Haar poppekind was zo moe. ‘t Moest eerst maar 
even gaan slapen, vond ze. Ineens weet Pjotr het: 
Hij zal de Bijbel in het poppebed stoppen. Wie 
weet, vinden ze hem dan niet. 
Nadja loopt achter Pjotr aan. Nu moeder niet 
meer in de woonkeuken is, voelt ze zich bij Pjotr 
toch wel het veiligst. Pjotr fluistert haar toe: „Ze 
mogen de Bijbel niet vinden. Ik ga hem bij jouw 
pop verstoppen. Ga jij maar een beetje met de 
pop spelen”. 
Zachtjes in zichzelf bidt hij: „Heere God, wilt U de 
Bijbel voor ons bewaren?” Het maakt hem gelijk 
een beetje rustiger. De Heere kan immers alles! 
Harde stemmen klinken bij de deur. Zware voet-
stappen komen naar de woonkeuken toe. Ruw 
wordt de deur openge smeten. Vier mannen ko-
men met stevige pas de keuken binnen. Achter 
hen lopen, wat aarzelend, nóg twee mannen. Die 
hebben ze gedwongen met hen mee te gaan om 
als getuigen bij de huiszoeking aanwezig te zijn. 
Dat hoort zo. De vier mannen voorop, dragen gro-
te petten en een deftig uniform. Hun gezichten 
staan bars. Eén loopt naar de kast, en begint er 
alle spullen uit te gooien. De tweede maakt alle 

doosjes open om te kijken wat erin 
zit. De andere twee lopen de kamer 
wat verder in. Ook zij gooien spullen 
overhoop. Meubels worden ruw op-
zij geduwd. Een paar stoelen vallen 
kletterend omver. 
Nadja is heel diep weggekropen in 
haar hoekje bij de pop. Ze houdt 
hem stevig vast. ‘t Is nét of de pop 
haar een beetje kan troosten. 
Pjotr en Larissa zitten een paar 
stappen verder dicht bij elkaar. Ieder 
op een punt van dezelfde stoel. 
Moeder staat met een spierwit ge-
zicht en opeengeklemde lippen 
midden in de kamer. 
„Ha, hier hebben we wat”, zegt één 
agent grimmig. Met een zwaai gooit 
hij zijn collega twee boekjes toe. ‘t Is 
een boek met christelijke liederen. 
Daar zingen ze altijd uit als de ge-
meente samenkomt. En het andere... 
0, wat schrikt Larissa daarvan! Dat 
is haar schrift, waarin ze op de zon-
dagsschool de versjes schrijven, die 
ze geleerd hebben. Smekend kijkt ze 
haar moeder aan. Die haalt hulpe-
loos haar schouders op. Ze trekt 
Larissa naar zich toe en slaat troos-
tend haar arm om haar heen. 
Als Nadja dát ziet, wil ze ook naar 
moeder toe. Ze wil vlug opspringen. 
Maar ineens denkt ze eraan, dat 
Pjotr haar gevraagd heeft met de 
pop te spelen. Dat is om de Bijbel. 
Die mogen ze niet vinden. Ze laat 
zich weer op de vloer terugzak ken. 
Ze zal de pop nog maar eens goed 
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toedekken. ‘t Arme poppekind is 
óók al zo geschrokken van die boze 
mannen... 

‘t Lijkt erop of die mannen nooit 
weggaan. Ze lopen al verschrikke-
lijk lang in hun huis rond. En een 
rommel dat ze maken! Al hun mooie 
spullen gooien ze zomaar opzij. Ze 
zoeken en zoeken..., en ze worden 
steeds bozer. Ze snauwen tegen 
moeder, dat ze smerige boeken 
heeft, waar lelijke dingen over de 
regering in staan. Ze zullen ze álle-
maal meenemen. Als moeder maar 
weet, dat ze haar man flink zullen 
straffen. Vijf jaar strafkamp is nog 
véél te weinig voor zo’n boef. Oprui-
men moesten ze zulk tuig! 
Opnieuw wordt een boek bij de sta-
pel gegooid. Vijf boeken liggen er nu 
al: het liederenboek, Larissa’s schrift 
met versjes, een evangelie van Mar-
kus, een Nieuw Testament, en een 
boek met preken, waarin vader vaak 
las. Méér kunnen de agenten niet 
vinden. Daar worden ze nóg bozer 
door. Nu hadden ze gedacht bij die 
kerel een grote vangst te doen... 
Honderden Bijbels misschien wel... 
En nu kunnen ze niet meer dan vijf 
simpele boeken vinden. Er is vast 
een verborgen bergplaats in huis. 
„Zeg op, waar liggen al die Bijbels!” 
eisen ze van moeder. 
‘‘Wij hebben geen stapels Bijbels 
in huis”, antwoordt moeder rustig.  
„U bent verkeerd ingelicht”. 
Woedend kijkt de politieagent haar 
aan. „Verder zoeken”, beveelt hij de 

anderen. Nóg ruwer gaan die met de 
spullen om. Ze komen heel dicht bij 
Nadja’s hoekje. 
Zullen ze dat óók overhoop gooien? 
Angstig kijkt Pjotr het aan. Ineens 
krijgt hij een harde duw. Hij rolt op 
de grond. 
„Opzij jij, uit de weg”, snauwt de 
stem boven hem. 
De agenten zoeken..., en zoeken... 
Maar... Bijbels vinden ze niet. 
„Meenemen”, beveelt de agent als 
hij een bandrecorder ziet. 
“Dat ook”, en hij wijst op een por-
temonnee met geld die in een la is 
gevonden. 
Ze willen tóch nog wát voordeel 
van de huiszoeking hebben.



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. Ralević of de school in Niš.
Nodig ons eens uit, we brengen graag het werk in beeld.


