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ME DITATIE F

D
e Heere geeft Zijn volk Is-
raël opnieuw een wonder-
teken. Dat is nodig. Er is 
namelijk verzet gekomen 

tegen het priesterschap van Aäron. 
Want, zo zegt het volk, wij kunnen 
evenzogoed het priesterwerk ver-
richten als Aäron.
Lezer, lezeres, wij zijn niet beter. 
Want sinds onze opstand in het 
paradijs zit de geest van opstand 
in ons aller bloed. Ook wij keren 
ons tegen de Heere en de van Hem 
ingestelde ordeningen. Ook wij 
wensen het gezag van de door God 
de Vader aangestelde grote Hoge-
priester, Christus Jezus, niet te er-
kennen.

Mozes krijgt van de Heere een be-
vel. Hij moet al de stamhoofden, 
twaalf in getal, verzoeken hun staf 
bij hem in te leveren. Vervolgens 
moeten de namen van iedere stam 
op die staven worden geschreven. 
Behalve bij de staf van de stam van 
Levi. Daarop moet de naam van de 
hogepriester, Aäron, staan. Als dat 
is gebeurd, moet Mozes de staven 
leggen in de tent der samenkomst.
Zo’n staf had een symbolische bete-
kenis. Want het was een teken van 
iemands functie. En verder was de 
staf ten nauwste verbonden aan de 
persoonlijke levensgeschiedenis 

… En ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi bloeide; want hij bracht 
bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.  
(Num. 17:8b)

van de eigenaar ervan. Toch was 
zo’n staf verder niets anders dan 
een oude verdroogde stok. Een 
afgesneden tak van de amandel-
boom. En daarmee, niet levensvat-
baar. Veroordeeld tot onvruchtbaar-
heid.

Ook wij hebben onze staven. Een 
staf waarmee we door het leven 
gaan. Waar we op steunen en leu-
nen voor de tijd en de eeuwigheid. 
Wat voor een staf hebt u? De staf 
van een Godvrezende vader of 
moeder? Van uw doop, uw belijde-
nis? Van uw ervaring of bevinding? 
Van uw onmacht ten goede? Als de 
Heere nu eens zegt: Lever uw staf 
bij Mij in, blijken dan niet al onze 
staven niet anders dan een dood 
en dor stuk hout te zijn? Omdat 
wij ons allen moedwillig in Adam 
van de Boom des levens hebben 
afgesneden? Als we onze staven 
neer zouden leggen voor Gods Aan-
gezicht, en we zouden er morgen, 
of volgende week gaan kijken, dan 
zouden we zien: Nog steeds even 
dood. Want de geschiedenis van 
onze dorre levensstaf zegt ons, dat 
wij dood zijn in zonden en misda-
den. Uit u geen vrucht in der eeu-
wigheid! Hebben wij die sprake al 
vernomen? Door het spreken van 
Gods Geest in ons leven?

De staf van Aäron
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ME DITATIE F

Mozes moest de twaalf staven weg-
leggen in de tent der samenkomst, 
voor het Aangezicht des Heeren. 
En het zal geschieden, zo had de 
Heere gezegd, dat de staf des mans, 
welken Ik zal verkoren hebben, zal 
bloeien. Daar in het heiligdom zal 
het verschil openbaar komen, zal 
de beslissing vallen. Zo is dat nog 
steeds. In Gods huis vallen er be-
slissingen voor de nimmer eindi-
gende eeuwigheid. 
Als de Heere tot Mozes zegt: En de 
staf van de man, die Ik verkoren 
heb, zal bloeien, dan zegt Mozes 
niet: Heere, dat kan toch niet. Hoe 
zal zo’n dor stuk hout ooit kunnen 
bloeien? Nee, Mozes weet, door het 
geloof, dat hem van Godswege is 
geschonken, dat de Heere bij mach-
te is om midden in de dood leven 
te wekken. Wat een wonder dat die 
dode staven mogen liggen voor de 
ark des verbonds, voor het Aange-
zicht van de Levende God. Dode 
zondaar, is u dat ook al een wonder 
geworden, dat de Heere u zondag 
aan zondag en ook nog doorde-

weeks roept om met uw dode en 
onvruchtbare leven te komen voor 
Zijn Aangezicht, in Zijn huis? Dat is 
in het bijzonder de plaats waar de 
Heere wonderen wil werken. Waar 
Hij naar Zijn verkiezend welbeha-
gen dode zondaren wil levend ma-
ken door de levendmakende kracht 
van Zijn Woord, in de toepassing 
ervan door Zijn Geest. Als dat ge-
beurt, gaat u de dood inleven in 
uzelf. Dan wordt alle verwachting 
van uzelf afgesneden en komt u 
schuldig voor God te liggen. In die 
weg van ontdekking en ontgron-
ding komt er plaats voor het leven 
en de vrucht uit een Ander. 

Wanneer Mozes de volgende dag 
in de tent der getuigenis komt, dan 
heeft de Heere het wonder vol-
trokken in de stilte van de nacht. 
Het wonder dat God heeft gewerkt 
in Zijn heiligdom, dat blijft niet 
verborgen. Het wordt in de open-
baarheid gebracht. Zo is het nog, 
wanneer de Heere het wonder van 
de levendmaking voltrekt aan een 
dode zondaar. Dat werk kan niet 
verborgen blijven.
Zie, daar komt Mozes naar buiten 
met de twaalf staven in zijn hand. 
Alle stamhoofden krijgen hun staf 
terug. Precies zoals ze hem hebben 
ingeleverd. Er is niets aan veran-
derd. Behalve de staf van Aäron. En 
ziet, Aärons staf, voor het huis van 
Levi bloeide; want hij bracht bloei-
sel voort, en bloesemde bloesem, 
en droeg amandelen. Het wonder 
is geschied. Niet omdat Aäron be-
ter zou zijn dan de anderen. Ook hij 

In Gods huis vallen er 

beslissingen voor de 

nimmer eindigende 

eeuwigheid.
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was dood in zichzelf. Nochtans had 
de Heere hem uitverkoren tot het 
priesterschap. Als God een mens 
roept tot het geestelijk priester-
schap, tot het priesterschap aller 
gelovigen, dan is dat nooit vanwe-
ge iets in die mens zelf, maar alleen 
uit vrije gunst, die eeuwig Hem be-
woog.

De bloeiende amandelstaf droeg 
een heerlijke belofte in zich. Het 
priesterschap zou ook na de dood 
van Aäron voortduren. Net zolang 
tot Christus komen zou, Die de Ho-
gepriester is tot in der eeuwigheid. 
Het priesterschap van Aäron is een 
schaduw van Zijn volkomen pries-
terschap. Toen Christus naar deze 
aarde kwam, droeg ook Hij de ge-
stalte van onvruchtbaarheid. Want 
Hij was als een rijsje voor Zijn 
Aangezicht opgeschoten, als een 
wortel uit een dorre aarde. Hij had 
geen gedaante noch heerlijkheid 
en is ons in alles gelijk geworden, 
uitgenomen de zonde. Nochtans is 
Hij niet onvruchtbaar gebleven in 
Zijn priesterlijk bediening. Want de 
Geest des Heeren rustte op Hem. 
Daardoor kon Hij Zijn werk vol-
brengen, wat Hij van eeuwigheid 
op Zich genomen had. Namelijk het 
brengen van de prijs van Zijn leven, 
tot een volkomen verzoening voor 
de zonden van al Gods gunstgeno-
ten.

Aärons bloeiende en geurende staf 
werd bewaard in de aardse taber-
nakel. Christus is evenwel ingegaan 
in de hemelse tabernakel, in het 

heiligdom hier Boven. Daar vervult 
Zijn volmaakt priesterschap de he-
mel der hemelen met de heerlijk-
ste geuren. Want daar is Hij geze-
ten als de biddende en dankende 
Hogepriester, Zijn uitverkoren Kerk 
ten goede. Door de kracht van Zijn 
Geest, pleitend voor het Aangezicht 
van Zijn Vader op Zijn volkomen 
offerande, brengt Hij onvruchtbare 
staven tot leven en tot bloei, zo-
dat zij uit Hem gaan voortbrengen 
vruchten der gerechtigheid.
Van Christus’ koningschap zingen 
we: Maar eeuwig bloeit de glorie-
kroon, op het Hoofd van Davids 
grote Zoon. Maar van Zijn priester-
schap zouden we kunnen zingen: 
Maar eeuwig bloeit de priesterstaf, 
in de hand van de Meerdere Aäron, 
Die Zijn leven gaf. Mag u al mee-
zingen, omdat Christus door gena-
de uw Profeet, Priester en Koning is 
geworden? 

Garderen, ds. D. Zoet
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Z
oals velen van u weten is 
dominee Mulder door de 
‘groten Herder der schapen’ 
geplaatst in Springford 

(Canada). Gezien de grote afstand 
en het tijdsverschil is het voor hem 
niet mogelijk om de rol van voorzit-
ter te blijven vervullen. Daarom is er 
uitgezien naar een nieuwe voorzit-
ter, die gevonden is in dominee D. 
Zoet uit Garderen. We zijn verblijd 
dat deze plaats weer is ingevuld. De 
Heere stelle het tot een zegen.
 
Vanuit het zendingsbevel om alle 
volken te onderwijzen, zijn er in de 
achterliggende tijd opnieuw predi-
kanten vanuit Nederland afgereisd 
naar Servië om onderwijs te geven 
aan de school in Nis. Een verslag 
daarvan leest u verderop in het 
blad. Het is onze hartelijke wens 
dat dit onderwijs mag bijdragen aan 
de vorming van de studenten, maar 
bovenal dat zij de grote daden Gods 
zullen prediken op de plaatsen waar 
zij geroepen worden, tot verheerlij-
king van Zijn Naam en uitbreiding 
van Zijn Koninkrijk.

De kleinzoon van ds. S. Ralević, Ste-
fan Ralević, heeft zich meer geves-
tigd in het noorden van Servië. Hij 
is daar voorganger van een kleine, 
maar groeiende, gemeente. Het is 
zijn hartelijke wens om het werk 
van zijn grootvader verder te ont-
sluiten voor het Servische volk. Met 
hem zijn op dit momenten goede 
contacten, met name om te bezien 
hoe we hem kunnen ondersteunen 
om het werk van zijn grootvader 

meer bekendheid te geven.

Samen met de GBS is er gewerkt 
aan het vertalen van het boek-
je over Mary Jones en haar Bijbel 
(in het Hongaars). Begin juni zijn 
deze boekjes gebracht bij dominee 
Harangozo. Dat ook dit eenvoudi-
ge boekje tot zegen en voorbeeld 
gesteld mag worden! Ook is er bij 
dominee Harangozo hard gewerkt 
aan een overkapping, zodat hij meer 
gelegenheid krijgt om met zijn ge-
meente activiteiten te ontplooien. 
Enkele foto’s hiervan zijn elders in 
deze periodiek opgenomen.

Zaterdagmiddag 12 februari hielden 
we onze jaarlijkse zendingsdag, dit 
jaar alleen een middag i.v.m. de toen 
nog geldende corona-omstandighe-
den/regels, in de Dorpskerk van de 
gemeente Staphorst. Ongeveer 350 
mensen waren aanwezig en ook on-
line luisterden velen mee.
Ds. A. Verschuure sprak over de be-
tekenis en het zien van het Licht 
naar aanleiding van de woorden uit 
Johannes 8 vers 12: ‘Ik ben het Licht 
der wereld’. Christus als de enige 
grond en fundament van de Zalig-
heid, waarvan de Dordste Leerregels 
getuigen (Hfdst. 2, artikel 3): Deze 
dood van den Zone Gods is de eni-
ge en volmaakte offerande en ge-
noegdoening voor de zonden; van 
oneindige kracht en waardigheid, 
overvloediglijk genoegzaam tot ver-
zoening van de zonden der ganse 
wereld.
Vervolgens vertelde bestuurslid K. 
Mulder uit het leven van ds. S. Ra-

RUBRIE K
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levic, die ons op 30 november 2021 
is ontvallen. Daarbij werden de 
woorden ‘Soli Deo Gloria’ centraal 
gesteld, het gaat/ging niet om het 
leven van ds. S. Ralevic, maar over 
het wonderlijke genadewerk van 
God in zijn leven. En hoe de Heere 
Zijn dienstknechten wil gebruiken 
als een middel in Zijn hand tot uit-
breiding van Zijn Koninkrijk en tot 
verheerlijking van Zijn Naam! Daar-
naast werden een aantal overige ac-
tiviteiten van de stichting voor het 
voetlicht gehaald, zoals het lesge-
ven door Nederlandse professoren 
aan de theologische school (BTF) en 
de ondersteuning van ds. L. Haran-
gozo.
Als laatste sprak ds. D. Zoet. Hij 
opende Gods Woord vanuit 2. Ko-
ningen 5 vers 1-10, de geschiedenis 
van de genezing van Naäman de 
Syriër. Het beschamende voorbeeld 
van het jonge slavinnetje, dat als 
een zendeling in een vreemd land, 

zich niet schaamt voor én trouw 
bleef aan God. En haar ongeneeslijke 
zieke heer wijst op ‘den profeet die 
te Samaria is; dan zou hij hem van 
zijn melaatsheid ontledigen’ (vers 3). 
Vervolgens horen we niets meer van 
het meisje, ds. Zoet: ‘Boodschappers 
vallen weg, de Boodschap blijft over!’ 
De weg van reiniging van het hart en 
leven werd getekend. Zijn wij schoon, 
gereinigd uit de tweede Adam, Chris-
tus? Niet vanwege enig werk van ons, 
maar wat is dan de reden daarvan? 
‘Door U, door U alleen, om het eeu-
wig welbehagen!’

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en ge-
nezen; Was mij geheel, zo zal ik witter 
wezen. Dan sneeuw die vers op ’t aard-
rijk nederviel.

De verschillende (s)preekbeurten 
zijn te beluisteren via de website van 
de stichting (www.BalkanZending.nl).

De kleinzoon van ds. S. Ralević, Stefan Ralević, in de kerkzaal van zijn gemeente.
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Voorbereidingen voor de bouw van de overkapping bij ds. L. Harangozo

Bouw van de overkapping
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Overhandiging boekje van Mary Jones en haar Bijbel aan ds. L. Harangozo
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dan een vis in het verblijf op het 
droge of een varken in een paleis. 
Het tekent de droevige toestand 
van de natuurlijke mens! Hoe looft 
dan die ziel de Heere, als Christus 
de zondaar desondanks, vanuit deze 
droeve toestand, in Zijn net ving, de 
zondaar vasthield en niet wilde la-
ten gaan, maar een ander beginsel 
in hem plantte.

Wat heeft voorspoed in de wereld 
al menig ziel ten val gebracht! De 
voorspoed der zotten zal hen ver-
derven. En hoe verderfelijk zou 

DE KUNST VAN ME NSE N VANG E N

De zondaar als een 
vis in het water

W
e vervolgen met het 
luisteren naar de al-
leenspraak naar aan-
leiding van Mattheus 

4: 19 van ds. Boston over ‘de kunst 
van mensen vangen’.

Waarom wordt de onbekeerde mens 
vergeleken bij een vis in het water? 
Dat wordt onder andere gedaan 
omdat het water het natuurlijke ele-
ment is van de vis, zo is de zonde het 
eigen en natuurlijk element voor 
een onbekeerde ziel. In heiligheid 
scheppen ze niet meer behagen, 
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DE KUNST VAN ME NSE N VANG E N

voorspoed voor u geweest zijn, o 
kind van God, als God het u zo dik-
wijls gegeven had, als u het had 
willen hebben! Zoals de vis gretig 
zoekt en hapt naar het aas, zonder 
acht te slaan op de haak, zo drinkt 
de natuurlijke mens de zonde gretig 
in. Hij beschouwt de zonde als een 
zoete bete en die is hen zoet in de 
mond, maar bitter in de buik. De dui-
vel weet wel hoe hij zijn haak moet 
versieren, maar de mens weet van 
nature helaas niet hoe hij die kan 
ontdekken. Heb dan medelijden met 
deze arme verblinde zielen, want 
men stort zich zonder het gevaar te 
onderkennen in de zonde.

Anderzijds roept Boston op om de 
Heere te prijzen, als u met het aas 
(van de zonde) speelde en evenmin 
acht gaf op de haak, God uw ogen 
opende en u uw dwaasheid en ge-
vaarlijke toestand toonde, opdat u 
die zou kunnen ontvluchten. Tege-
lijkertijd roept hij Gods volk op om 
niet opnieuw in het lokaas van de 
zonde te happen, dat zal een wond 
geven, die verdriet geeft en traag 
geneest.

Vissen zoeken de diepte en wellen 
op, daar is het minste lawaai en 
rust. Hoe is ook de natuurlijke mens 
erop gezet om gerust te zijn, zodat 
er niets is om zijn rust in de zonde 
te verstoren, dit betekent zijn onder-
gang. De ziel wordt opgeroepen om 
zich te hoeden voor deze vleselijke 
gerustheid, waarbij hij zich tot over 
de oren in de zonde kan storten. 
Zolang vissen in het water zijn, le-
veren ze geen winst op, zo kunnen 
goddelozen in hun natuurlijke staat 
evenmin iets doen dat wezenlijk 
goed is. Ze zijn wellicht nuttig voor 
het bevorderen van plannen die in 
het belang van de satan zijn, maar 
zich echt inspannen voor God kun-
nen ze niet. B
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G
eachte lezers, beste zen-
dingsvrienden,
God wil mensen gebrui-
ken om het evangelie te 

verspreiden. Bekende namen zoals 
Paulus, Augustinus, Luther en John 
Bunyan hebben veel mogen beteke-
nen voor de kerk hier op aarde. Het 
werk van de BalkanZending is be-
gonnen met het ondersteunen van 
ds. S. Ralević, maar we mogen zien 
dat na het overlijden van ds. Rale-
vić het zendingswerk op de Balkan 
nog zijn voortgang mag hebben op 
andere terreinen die de Heere voor 
ons geopend heeft. 

De inkomsten blijven op peil. Dit 
komt met name door de zendings-
dag, met daaraan gekoppeld een 
drive-thru, welke het mooie bedrag 
van € 9.500 heeft opgebracht. Daar-
naast waren we dankbaar voor een 
gift van € 2.000 naar aanleiding van 
de zangavond door het kinderkoor 
Cantilena uit Staphorst.
De boeken die uitgegeven zijn door 
ds. Ralević worden nu verspreidt 
door zijn kleinzoon ds. S. (Stefan) 
Ralević. Of dit definitief zo blijft, is 
afhankelijk van de uitkomst van wat 
in het testament hierover is opge-
nomen. Er zijn gesprekken gaande 
tussen familie en het bestuur over 
de voortzetting van de boekver-

spreiding. De boeken die nu ver-
spreid worden, kunnen betaald wor-
den uit de vergoedingen die Stefan 
hiervoor ontvangt van mensen in 
Servië.

In januari zijn we gestart met een 
nieuw project. We proberen met 
studenten kleine zendingsposten te 
stichten om daar te komen tot een 
zelfstandige gemeente. De jaarlijk-
se kosten hiervan bedragen ca € 
12.500. Na de zomer hopen we deze 
projecten te bezoeken om te kijken 
hoe dit verloopt.
Mochten we twee jaar geleden met 
behulp van de GBS 2000 Servische 
Bijbels verspreiden, zo zijn ze dit 
jaar bereid om de kosten van ver-
taling en drukken van het boekje 
‘Mary Jones en haar Bijbel’ op zich 
te nemen. Dit boekje willen we ge-
bruiken bij kinderevangelisatie door 
o.a. ds. Harangozo. We zijn de GBS 
dankbaar voor de samenwerking en 
ondersteuning hierin.

Wanneer nu bij al dit mensenwerk 
het werk van de Heilige Geest ont-
breekt, dan zal alles dor en doods 
blijven. Mag dan een ieder die be-
trokken zijn bij en op het werk van 
de BalkanZending gelden: ‘En zij 
werden allen vervuld met den Hei-
ligen Geest.’ 

VAN DE PE NNING ME ESTE R
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Reisverslag Servië

16:26a). De aandacht ging vooral 
naar het feit dat de mens een ziel 
heeft in tegenstelling tot de dieren. 
We zijn door de Heere geschapen 
met een onsterfelijke ziel op weg en 
reis naar de nimmereindigende eeu-
wigheid. De Heere Jezus spreekt de 
woorden van onze tekst met ernst en 
aandrang uit. Hij is zich bewust van 
het dreigende gevaar, namelijk dat 
we schade lijden aan onze ziel. Onze 
verlorenheid en de dreiging van ver-
loren gaan werd dringend aan het 
hart gelegd. Geëindigd werd met het 
wonder dat de Zoon van God Zelf Zijn 
leven wilde verliezen om de schade 
aan onze ziel te herstellen. Een ieder 
die om Zijnentwil zijn eigen leven 
wil verliezen, zal door Hem behou-
den worden. De preek werd in het 
Engels gehouden en door een tolk 
na elke zin in het Servisch vertaald, 
omdat maar weinig kerkgangers het 
Engels verstaan. Het was dus een an-
dere ervaring weer dan in Canada. 

Nu hoort een prediker graag of de 
boodschap van de prediking is over-
gekomen – en dat is zeker het ge-
val in zo’n andere context. Gelukkig 
bleek dit zo te zijn. We spraken die 
week een moeder, die vertelde dat 
haar zoon van zo’n 15 jaar het goed 
kon begrijpen en dankbaar was voor 

H
alverwege 2019 werd mij 
vanuit de BalkanZending 
gevraagd om op een  se-
minarie in de Balkan (BTF, 

zie btfnis.com) les te geven over het 
Nieuwe Testament. Door alle corona 
gerelateerde maatregelen bleek dit 
echter in 2020 en 2021 onmogelijk. 
Eindelijk konden we vrijdag 8 april 
jongstleden naar Servië afreizen om 
te doceren. Samen met dhr. K. Mul-
der van de BalkanZending vlogen 
we vanaf Amsterdam via Belgrado 
naar Nis. In Nis is het seminarie dat 
door de BalkanZending gesteund 
wordt. In nacht van 9 april kwamen 
we behouden aan in een hotel aan 
de rand van Nis. Na een redelijke 
nachtrust gingen we samen met de 
decaan van het seminarie, Emanuel 
Ralević, en diens vader het park van 
een prachtig kuuroord net buiten Nis 
bezoeken, het heet Nis Spa. Het is 
een soort voorstad van Nis. Naast de 
zakelijk besprekingen die dag was er 
ruimte voor het bezoeken van dit het 
toeristische voorstadje. 

De volgende dag, de dag des Heeren, 
mocht ondergetekende voorgaan in 
de morgendienst in Nis. We preek-
ten over de tekst: ‘Wat baat het een 
mens, zo hij de gehele wereld ge-
wint en lijdt schade zijner ziel’ (Mat. 
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de prediking. De Heere zegene gena-
dig dit gestrooide zaad.
Die zondagmiddag werden we opge-
haald om naar Bela Palenka te gaan 
om daar ook te preken. Bela Palenka 
is een stad zo’n veertig kilometer bij 
Nis vandaan. We kwamen aan bij een 
– in onze ogen - bouwvallige woning 
dat dienst deed als kerk (zie foto). 
Er kwamen zo’n 20 bezoekers. Hier 
werd het Woord van God geopend 
in Genesis 1:1. De preek ging over de 
Hoofdpersoon van de Bijbel, name-
lijk God Zelf. Hij is het die de hemel 
en aarde gemaakt heeft. De Heere 
openbaart zich direct aan het begin 
van de Bijbel als een handelend God. 
De vraag werd aan het hart gelegd 
of men God ook als een handelend 
God kent. Verder wordt aan het begin 
van de Bijbel het hoofdprobleem van 
onze geschiedenis geschetst, name-
lijk onze zondeval. De zondeval heeft 
een diepe breuk geslagen tussen het 
schepsel en de Schepper. Sindsdien 
zijn we van God vervreemd en dood 

in de zonden en de misdaden. Gode 
zij dank heeft God de schepping niet 
losgelaten, maar Zich in Zijn Zoon 
geopenbaard als een verlossend 
God. Het belang van kennis van de 
vier staten van de mens werd be-
nadrukt. Het Nederlandse gezegde: 
‘Adam niet geleerd, is Christus niet 
begeerd’ werd aangehaald en toege-
licht. De bezoekers gaven aan blij te 
zijn met onze komst en erkenden het 
belang van de prediking van de goe-
de schepping, de diepe val van de 
mens en het wonder van de komst 
van de Heere Jezus. Na een vriende-
lijk afscheid verlieten we Bela Pa-
lenka met de nodige indrukken. On-
dertussen baden we of de Heere ook 
daar de plaatselijke voorganger wil 
zegenen en Zijn gemeente tot bloei 
wil brengen. 

Van maandag tot donderdag hebben 
we met vreugde les gegeven. Het 
onderwerp was de Vier Portretten en 
de Ene Jezus. We stonden stil bij de 
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vier beschrijvingen van het Evange-
lie. Iedere evangelist heeft zijn eigen 
accenten. Laat ik de inhoud daarvan 
kort voor het voetlicht brengen, zo-
dat u als lezer een indruk hebt van de 
lessen. Naast de grote gemeenschap-
pelijkheid tussen de beschrijvingen, 
zijn er ook verschillen tussen de au-
teurs. Mattheüs is bijvoorbeeld met 
name geschreven voor de Joden. Dit 
is onder andere af te leiden uit de ve-
len citaten uit het Oude Testament in 
het Mattheüsevangelie. Verschillen-
de andere kenmerkende zaken van 
het Mattheüs werden bekeken. De 
studenten genoten zichtbaar van de 
lijnen die in elk evangelie zichtbaar 
werden. Uit Markus blijkt bijvoor-
beeld dat de auteur voornamelijk 
wil aantonen dat de Heere Jezus de 
Zoon van God is. Dit in tegenstelling 
tot Mattheüs. Mattheüs vraagt voor-
namelijk de aandacht voor het feit 
dat de Heere Jezus dé Christus, de 
reeds lang beloofde Messias is. Het 
Lukasevangelie plaatst het leven van 
de Heiland in de Romeinse geschie-
denis en hij heeft nadrukkelijk oog 
voor het belang van het evangelie 
voor de niet-Joden. Hij is degene die 
bijvoorbeeld ook Jesaja 40:6 citeert, 
dat ‘alle vlees de zaligheid Gods zal 
zien’. Ook noemt Lukas dat Simeon 
de Heere Jezus bezingt als ‘Licht is 
voor de heidenen’. 
De studenten vonden het zeer inte-
ressant om de verhaalde geschiede-
nis van Levi de tollenaar in Matthe-
us, Markus en Lukas te vergelijken. 
Ze noteerden en analyseerden de 
verschillen in beschrijving van deze 
geschiedenis. Zo haalt Mattheüs bij-
voorbeeld als enige een tekst aan 
uit het Oude Testament in Mattheüs 

9:13. Markus en Lukas vertellen wel 
de geschiedenis maar halen dit vers 
niet aan. Overigens werd nadrukke-
lijk benoemd dat de verschillen niet 
op een onderlinge tegenstrijdigheid 
wijzen, maar dat ze elkaar aanvullen. 
Ten slotte werd het evangelie naar de 
beschrijving van Johannes voor het 
voetlicht gebracht. Johannes is meer 
de theoloog. Geschiedenissen als de 
doop van de Heere en de verheerlij-
king op de berg worden door hem 
niet verteld. Hij zal deze geschiede-
nissen bekend hebben verondersteld 
toen hij het evangelie schreef. Hij 
schreef namelijk waarschijnlijk zo’n 
20 jaar later dan Lukas en veronder-
stelde dat het nodige bekend zou 
zijn bij zijn lezers. Johannes bevat 
voornamelijk lange gesprekken, zo-
als het gesprek met Nicodemus, de 
Samaritaanse vrouw en de blindge-
borene. Zulke lange gesprekken vin-
den we niet in Mattheüs, Markus en 
Lukas. Verder bevat het vierde evan-
gelie zeven (!) ‘Ik ben – uitspraken’. 
Op mijn vraag waar deze ‘Ik ben-uit-
spraken’ aan doen denken, wezen de 
studenten op de geschiedenis van 
Mozes bij de brandende braambos 
waar de Heere Zich bekendmaakt als 
‘Ik ben, Die Ik ben’ of ‘Ik zal zijn, Die 
Ik zijn zal’. Inderdaad zijn deze diepe 
Ik-ben-woorden steeds een heenwij-
zing naar wie de Heere Jezus is. Hij is 
de openbaring van de HEERE en laat 
zien Wie God is. 

Één van de studenten vertelde tij-
dens de les over een ontmoeting met 
een Jehova’s getuige. De Jehova’s ge-
tuige had hem bijna overgehaald tot 
de dwaling dat de Heere Jezus alleen 
een engel was en niet God zelf. Hij 
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vond nu verrijkend en waardevol om 
allerlei argumenten voor de godheid 
van de Heiland te krijgen vanuit het 
Johannesevangelie. Verder wezen we 
op het feit dat we voornamelijk in 
Johannes lezen van tweeërlei men-
sen: gelovig of ongelovig, in het licht 
of in de duisternis. De oproep werd 
benadrukt dat wij de duisternis verla-
ten moeten en gaan tot het licht. We 
moeten niet van ‘beneden’ zijn, maar 
van ‘boven’ geboren worden. Tenslot-
te werd het wezen van het geloof be-
sproken. Johannes benadrukt dat we 
niet alleen moeten geloven, maar ook 
waarop het ware geloof zich richt, 
namelijk op God, de Heere Jezus, het 
Woord en Zijn daden. Dit zijn de voor-
werpen van het ware geloof.
Zelf vroeg ik er naar of ze ook gewend 
waren om onderscheidenlijk te spre-
ken over het geloof. Het is namelijk 
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niet alleen nodig dat er geloof is, 
maar dat er ook een waar geloof is. Ze 
gaven allen aan dat ze dit inderdaad 
in hun prediking benadrukken. Het 
deed goed om dat te horen. Alhoe-
wel het te wensen zou zijn dat iedere 
hoorder het ware geloof deelachtig 
zou zijn. Niettemin dient de gemeen-
te wel gewaarschuwd te worden dat 
niet alle geloof een waar geloof is.

Aan het einde van de lessenserie 
vroeg ik wat men het meeste en het 
minste waardeerde van de gegeven 
lessen. Het minste waardeerden ze 
dat ze niet meer opdrachten hadden 
gekregen in die week om de beschrij-
vingen van geschiedenissen in de 
evangeliën te vergelijken. Wanneer er 
meer tijd was, dan hadden we dit van 
hen nog meer mogen doen. Verder 
deelden ze vooral hun dankbaarheid B
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voor al het onderwijs. Een student 
merkte op dat hij elke dag weer het 
verlangen had om de volgende dag 
opnieuw te komen. Ze waren niet ge-
wend om zulk diepgaand onderwijs 
te ontvangen. Zelf merkte ik dat ze 
vooral erg geïnteresseerd waren voor 
alle Schriftwoorden die wezen op de 
godheid van Jezus Christus. Ze gaven 
aan dat het onderscheid en het ene 
getuigenis van de vier evangeliën 
goed duidelijk geworden was. Een 
van de studenten gaf nog aan dat 
ze niet gewend waren om op deze 
wijze de Bijbel te bestuderen en de 
doorlopende lijnen en de context in 
ogen schouw te nemen. Ze waren 
ook dankbaar voor alle lijnen naar 
de twee naturen van Christus en het 
wonder van vrije en soevereine ge-
nade.
Het heeft mezelf wonderlijk bemoe-
digend dat ze dezelfde God dienen 
en hetzelfde werk van de Geest in 
het leven aanvaarden. Zo vertel-
de één van de studenten – toen we 
een stadswandeling na de colleges 

maakten – hoe het voor hem on-
mogelijk was geworden om met z’n 
vrienden mee te doen in allerlei we-
relds vermaak. Hij zei: ‘Als de Heilige 
Geest in je hart komt, dan kan je dat 
niet meer’. Hoe waar is dat! Zo ver 
van huis werkt de Heilige Geest niet 
anders. Ook daar wordt voor mensen 
de brug naar de wereld opgehaald 
en leven ze als vreemdelingen in een 
vreemd land, zoekend de stad die 
fundamenten heeft. 

Na een indrukwekkende week vol 
dankbare herinneringen vlogen we 
14 april terug naar Amsterdam. De 
zon straalde en de witte sneeuw van 
de Alpen schitterende ons, zittend in 
het vliegtuig, toe. Hoe klein is een 
mens en hoe groot is Zijn machtige 
Maker. De Heere zegene het werk van 
de BalkanZending en geve dat ook in 
de Balkan Zijn Koninkrijk versterkt en 
uitgebreid zal worden tot op de dag 
dat Jezus Christus wederkomen zal.

Ds. G.T. van Appeldoorn
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“W
e komen terug”, 
snauwt de agent. 
Stampend met 
hun zware schoe-

nen verlaten de agenten het huis. 
Ook de getuigen mogen weg. Aan 
hun gezichten is te zien dat ze blij 
zijn, dat hun taak erop zit.  Eve  la-
ter slaat de deur dicht.  Zorgvuldig 
schuift moeder de grendels erop. 
De kinderen slaken een diepe zucht 
van verlichting. Dan komen de tranen 
los. Ze hebben alle vier zó in span-
ning gezeten! 

“Kinderen, waar is de BiJbel?” 
vraagt moeder ineens verschrikt.
Ze weet niet precies meer wat er 
gebeurd is. Ze heeft hem van de 
tafel gepakt, toen er op de deur 
gebonsd werd. Maar later was hij 
er niet meer. Zou .. . zouden ze die 
ook meegenomen hebben? De éni-
ge volledige Bijbel die ze hebben .. . 
Wat zou dat erg zijn . . . Moeder heeft 
niet gezien, dat ze hem meenamen. 
Maar nu ziet ze hem ook nergens. 
Met een stralend snuitje kijkt Nadja 
moeder aan. Vlug laat ze zich van 
haar stoel glijden, en loopt naar de 
hoek van de woonkeuken. Na wat 
gepluk en getrek aan de deken van 

het poppebed komt ze opgetogen 
met de Bijbel aansjouwen. “Pjotr 
gedaan”, verklaart ze, , ,en Nadja 
heeft er heel goed op gepast.. .” 
Moeder trekt het kleine ding tegen 
zich aan. Het had haar verbaasd, 
dat Nadja niet naar haar toegeko-
men was, toen die politiemannen 
zo boos tekeergingen. 
Maar nu begrijpt ze alles. Ontroerd 
zegt ze: “Kinderen, zullen we eerst 
de Heere danken, dat Hij ons ge-
holpen heeft, en de Bijbel voor ons 
bewaard heeft?” 

“Ja mam,” zegt Pjotr, “ik heb heel 
zachtjes gebeden, dat ze de Bijbel 
niet zouden vinden. En de Heere 
heeft dat verhoord, hè?” 
Zacht bidt moeder. Ook voor vader 
die mogelijk in een gevangeniscel 
de nacht moet doorbrengen. Niet 
lang daarna wordt het heel stil in 
huis.  Moe van alle spanningen zijn 
ze alle vier toch nog in slaap ge-
vallen. 

Vervolg: Ze gooien 
alles overhoop
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Zo wie nu het goed der wereld heeft,
en ziet zijn broeder gebrek hebben,

en sluit zijn hart toe voor hem,
hoe blijft de liefde Gods in hem?

1 Joh. 3 vers 17

Voorlichting
Wilt u uw kerk, school of vereniging laten kennismaken

met het werk van de Balkan Zending?
Door middel van onze voorlichting krijgt u een indruk

van het leven en werk van ds. S. Ralević of de school in Niš.
Nodig ons eens uit, we brengen graag het werk in beeld.


