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H
et beeld van de herder in 
de Bijbel is overbekend. 
Voor velen in de kerkge-
schiedenis is de herders-

psalm 23 tot troost geweest in hun 
leven. De herder vormde ook een 
bekend beeld in het oude oosten. 
Israël was een herdersvolk. 
Denk slechts aan David, hoe hij als 
de jongste van het gezin de scha-
pen van zijn vader Isaï hoedde. ‘Ik 
was een jongeling, nog teder en 
gering, bij broederen laag geacht; 
men had mij in het veld tot herder 
aangesteld, daar hield ik steeds 
de wacht, en weidde ’t wollig vee’. 
Denk aan de herders van Efratha in 
de nacht van de geboorte van Jezus. 
In Psalm 80 past de Heilige Geest 
het beeld van de herder toe op God 
zelf ‘O Herder Israëls! neem ter ore, 
Die Jozef als schapen leiddet’. In 
onze tekst past Jezus het beeld van 
de herder op Zichzelf toe. Hij is als 
de meerdere David gezonden tot 
de verloren schapen van het huis 
van Israël. Ook op andere plaatsen 
in het Nieuwe Testament wordt 
gesproken over dit herderschap 
van Jezus.  Denk aan 1 Petrus 2:25: 
‘Want gij waart als dwalende scha-
pen; maar gij zijt nu bekeerd tot 
den Herder en Opziener uwer zie-
len’. Zelfs op de nieuwe aarde zal 
Jezus Herder zijn: ‘Want het Lam, 

Ik ben de goede Herder, de goede herder stelt zijn leven voor de 
schapen.  (Johannes 10: 11)

Dat in het midden des troons is, zal 
hen weiden, en zal hun een Leids-
man zijn tot levende fonteinen der 
wateren’( Openbaring 7:17). Je-
zus noemt Zich echter niet alleen 
Herder, maar ook de goede Herder. 
Tegenover een goede herder staat 
een slechte herder. In Jezus’ dagen 
waren er wel meer herders, leiding-
gevenden van het volk. Maar ze 
waren geen goede leiders. Ze lieten 
zich heel deftig ’rabbi’ noemen. Ze 
waren uit op hun eigen eer. Ze leg-
den de mensen lasten op, te zwaar 
om te dragen. Ze ‘aten de huizen 
van de weduwen op’.  Ze waren van 
elders ingeklommen, niet door God 
gezonden. Niet elke herder is goed. 
Soms zijn herders onbetrouwbaar, 
uitbuiters, dieven en moordenaars 
die slachten en verderven (vs. 8, 
10). Of huurlingen (zelfzuchtigen), 
die het meer om de opbrengst van 
de kudde (wol, melk) te doen is dan 
om de kudde zelf. Zij gaan er van-
door, als er gevaren dreigen. Niet 
elke herder is goed. Dat is vandaag 
nog zo. Veel leiders in de wereld van 
vandaag is het alleen maar te doen 
om macht en geld. Niet elke herder 
is goed. Ook niet in de kerk. Er zijn 
herders die mensen meer aan zich-
zelf en hun opvattingen of aan an-
dere mensen binden dan dat ze hen 
leiden tot Christus. Er zijn herders 

De goede Herder
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die de mensen meer verleiden, dan 
leiden. Die van Jezus een helpende 
Zaligmaker maken voor een mens 
die in eigen kracht al een eindje 
op weg is naar de hemel, in plaats 
van een volkomen Zaligmaker voor 
een volkomen zondaar. Herders die 
hun schapen rust geven buiten de 
enige rustgrond Jezus Christus en 
Dien gekruisigd. Zij die Gods recht-
vaardigheid, de rechterstoel van 
Christus, de werkelijkheid van eeu-
wige ondergang verzwijgen. Niet 
elke herder is goed. Dat geldt in de 
kerk. Dat geldt ook voor het gezin. 
Niet iedere vader en moeder ge-
ven goed leiding aan hun kinderen. 
Soms zoeken ouders in hun kin-
deren meer hun eigen eer dan dat 
zij het geestelijk welzijn van hun 
kinderen zoeken. Wat geven wij als 
ouders onze kinderen mee in de 
opvoeding? Hoe functioneert onze 
huisgodsdienst? Spreekt u met el-
kaar over de zin van het leven? Wat 
leven we onze kinderen voor? Ligt 
het zwaartepunt van ons leven op 
carrière, status, kleding, een mooi 
figuur, in geld en goed? 
Wat maakt Jezus nu tot een goede 
herder? Hij zegt het Zelf: ‘de goe-
de herder stelt zijn leven voor de 
schapen’. Zelfopofferende liefde is 
het kenmerk van een goede herder. 
Terwijl de schapen in een ommuur-
de ruimte onder de open hemel la-

gen te rusten zat de goede herder 
te waken in de smalle deuropening. 
Hij ging een wild dier dat op roof uit 
was, met zijn knots of slinger te lijf. 
En dat met gevaar voor eigen leven. 
Zelfopofferende liefde. Waar blijkt 
ze rijker dan op Golgotha? Daar 
werd de Herder naar de slachtbank 
geleid. Het schaap dat stom is voor 
het aangezicht van Zijn scheerders. 
Het behaagde de Heere om Hem 
te verbrijzelen. Daar hing de goede 
Herder om Zijn ziel te geven tot een 
losprijs voor velen. Wat een Herder! 
Een goede Herder. Er is veel wat 
de kudde bedreigt. Juist vandaag. 
De wereld lokt en verleidt. En dan 
de vijand van binnen: het onver-
beterlijke adamsbestaan dat niet 
ophoudt om de Heere te weerstaan. 
De kudde is zwak en krachteloos in 
zichzelf. Maar één geloofsoog op de 
Herder en de kracht van Zijn bloed 
maakt hen tot meer dan overwin-
naars. Kent u deze Herder? Behoort 
u al bij Zijn kudde? Weet u niet hoe 
u bij de kudde moet komen? Hebt 
u uzelf tegen? Loopt u op tegen uw 
onmacht? Tegen uw onwil? De goe-
de Herder weet raad: ‘Ik heb nog an-
dere schapen die van deze stal niet 
zijn die moet Ik ook toebrengen’. Hij 
doet het! De goede Herder. Belijdt 
Hem uw onmacht, uw onwil.  Als 
schuld. Hij gaf Zijn leven voor schul-
digen, goddelozen en vijanden. De 
goede Herder maakt ze tot gewilli-
ge schapen. ‘En zij zullen Mijn stem 
horen en het zal worden één kudde 
en één Herder.

Springford, ds. W.M. Mulder

Zelfopofferende liefde is het 

kenmerk van een goede herder. 

4

ME DITATIE F



I
n de achterliggende tijden moch-
ten we in verschillende gemeen-
tes en een school presentaties 
verzorgen over het werk van de 

stichting. Mocht u een invulling 
zoeken voor een (jeugd)avond in uw 
gemeente? We zijn van harte bereid 
om een presentatie te geven, zowel 
in gemeentes als op scholen. Neem 
daartoe gerust contact met ons op 
via info@balkanzending.nl
Eén van de jaarlijks terugkerende 
activiteiten van de stichting is de 
zendingsdag. Door de impact van de 
corona-maatregelen van de achter-
liggende tijd is de zendingsdag of 
niet doorgegaan of op een andere 
manier vormgegeven. Het voorne-
men is om de komende zendings-
dag te organiseren in De Leerkamer 
in Staphorst. De opzet van de dag 
zal dezelfde zijn, alleen de locatie 
anders. We brengen de zendings-
dag, die -zo de Heere het geeft- ge-
houden zal worden op zaterdag 
11 februari 2023, alvast onder uw 
aandacht en hopen u op deze dag 
te kunnen ontmoeten rondom het 
geopende Woord. Op deze dag zal 
o.a. ds. Harangozo, predikant in 
Noord-Servië, spreken. Nadere in-
formatie zal volgen.
Gelukkig is het weer mogelijk om 
met weinig tot geen beperkingen 
de reis te maken naar Servië. Zo 
heeft o.a. prof. dr. W. van Vlastuin in 
de achterliggende tijd een aantal 
colleges gegeven in Nis, Het navol-
gende artikel is een uittreksel van 
een uitgebreid verslag wat hij ons 
toezond. Ook is onze ‘nieuwe’ voor-

zitter voor het eerst naar Servië ge-
weest om een indruk te krijgen van 
het werk wat daar gebeuren mag. U 
leest en ziet ook hier meer over in 
dit voorlichtingsblad.
Als laatste willen we u noemen dat 
we in de laatste bestuursvergade-
ring afscheid genomen hebben van 
onze tweede voorzitter, ds. K. Veld-
man. Zijn terugkeer naar Canada 
heeft hem tot dit besluit gebracht. 
We zijn hem erkentelijk voor zijn in-
breng in het geheel van de stichting 
en wensen hem van harte Gods ze-
gen toe in het toekomende met de 
woorden van Psalm 121 vers 8: ‘De 
HEERE zal uw uitgang en uw ingang 
bewaren, van nu aan tot in der eeu-
wigheid.’ 

We bevelen de inhoud van dit blad 
van harte ter lezing bij u aan.
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Opnieuw naar Servië

één middernacht in Nis. Toen ik uit 
het raampje naar buiten keek en al 
de straatlampen zag branden, kwam 
er een bijzonder gevoel over mij. 
Vanuit de contacten in het verleden 
voelde ik dat ik van deze mensen ben 
gaan houden. De verlangende bede 
steeg omhoog: O Heere, heel Servië 
voor koning Jezus? Wat zou Jezus in 
dit land kunnen doen? 
Er volgde een korte nacht slapen, 
maar dat merk je meestal de eerste 
dag niet. Na het ontbijt ben ik de 
bekende weg naar beneden gelo-
pen, de stad in naar het seminarium. 
Emanuel Ralevic wachtte mij al op, 
samen met zijn vader Cedo. Verder 
ontmoette ik daar een apologeet uit 
Duitsland en een anglicaanse bis-
schop uit Belgrado. 

JEZUS IS ZIJN NA AM
Zo konden we na de opening het 
bespreken van de Heidelbergse Ca-
techismus vervolgen vanaf zondag 
11. We hebben het grootste deel 
van de morgen gesproken over de 
naam Jezus. Wat een wonder dat wij 
niet alleen de ambtelijke naam van 
de Zaligmaker kregen, maar dat we 
Hem ook bij Zijn persoonlijke Naam 
mogen aanspreken. Het uitspreken 
van die Naam brengt door de Hei-
lige Geest intimiteit met Jezus en 

M
aandag 17 oktober ben 
ik al vroeg in de middag 
per trein naar Schiphol 
vertrokken. De berichten 

waren immers dat er grote drukte op 
Schiphol kon zijn. Bovendien hing 
er iets in de lucht dat vluchten ook 
geannuleerd konden worden. Daar 
kwam ook nog bij dat Serbia Airli-
nes niet voorziet in online inchec-
ken, zodat alles aan de balie op de 
luchthaven moet gebeuren. Toen ik 
daar echter kwam, bleek alles reuze 
mee te vallen. Er was helemaal geen 
grote drukte en het inchecken aan de 
balie ging voorspoedig. 

We vertrokken op het goede tijdstip 
vanaf Schiphol en landden ook op 
tijd in Belgrado. Daar moest ik over-
stappen op een binnenlandse vlucht 
naar Nis. Zo landden we kwart over 

Toen ik uit het raampje 

naar buiten keek en al de 

straatlampen zag branden, 

kwam er een bijzonder 

gevoel over mij. 
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vertrouwen in Hem tot stand. En dat 
niet alleen van onze kant, aangezien 
het een wederkerige relatie is. Er zijn 
zoveel meer facetten aan Zijn Naam 
verbonden. Hoe zorgvuldig is deze 
Naam door de engelen gegeven aan 
Jozef en Maria. Blijkbaar is zelfs in de 
naamgeving onze vrije wil uitgeslo-
ten. Dan te bedenken dat het in die 
dagen een heel gewone naam was. 
Er waren honderden jongens die de 
naam ‘Jezus’ droegen. Wat een verne-
dering van Gods Zoon om met deze 
naam door het leven te gaan. Hoe 
bijzonder is deze naam voor het ge-
loof, omdat Hij niet alleen Zaligma-
ker heet, maar ook de Zaligmaker is. 
Jezus maakt zalig van zonden. Hoe-
veel zonden hebben wij? Ik heb voor-
gesteld dat we ‘slechts’ tweemaal per 
uur zouden zondigen. Als elke zon-
de majesteitsschennis is, welk een 
schuld bouwen we dan jaarlijks op? 
Als we geen besef van onze schuld 
hebben is het gemakkelijk te gelo-
ven dat Jezus de Zaligmaker is, maar 
als de schuld ons drukt, is het niet 
meer zo eenvoudig om te geloven in 
Jezus als onze persoonlijke Redder. 
Het is opvallend dat onze catechis-
mus zo uitgebreid ingaat op de sub-
tiele manieren waarop wij Jezus niet 
als de enige Zaligmaker vertrouwen. 
We kunnen heimelijk ons vertrou-
wen stellen op onze goede werken, 
op ons berouw, op ons kerklidmaat-
schap, op onze goede keuze voor Je-
zus, enz. 
In de Heidelberger krijgt het vertrou-
wen in de heiligen een bijzondere 
plaats. Dat blijkt ook in de ortho-
doxe kerk van Servië zo te zijn. Dat 
bracht een diepgaand gesprek over 
de heiligen op gang. Het is gemak-

kelijk en goedkoop om allerlei mis-
standen rondom heiligenverering 
onder kritiek te stellen, maar laten 
we de meest positieve manier van 
heiligenverering voor ogen houden. 
Heeft dat ons misschien iets te zeg-
gen? Dan blijkt dat daarachter een 
besef schuilgaat van Gods heiligheid. 
Misschien dat in de evangelicale 
kringen in Servië en in de refo-krin-
gen in Nederland de heiligheid van 
God ook naar de achtergrond is ver-
dwenen. En toch doet de beste be-
nadering van de heiligen tekort aan 
het hele evangelie, omdat Jezus ons 
meer dan nabij gekomen is in Zijn 
menswording. 
Is er een goed gebruik van heiligen? 
We spraken over Ef. 3.18-19 waar we 
de heiligen nodig blijken te hebben 
om tot de volheid van de kennis van 
de Heere Jezus te komen. 

DE G EZ ALFDE
We hadden de eerste dag al een klein 
begin gemaakt met de behandeling 
van de ambtsnaam Christus. Het 
bijzondere hiervan is dat we Chris-
tus niet kunnen verstaan zonder de 
basisstructuren van het Oude Testa-
ment. Er zijn in het Oude Testament 
niet alleen losse teksten die naar 
de Zaligmaker verwijzen, maar de 
grondstructuren van de ambten zijn 
tot vervulling gekomen in de Jezus 
Christus. Het Oude Testament gaat 
niet over een geschiedenis van Da-
vid bijvoorbeeld zondermeer, maar 
de geschiedenis van David is de ont-
hulling van Christus. De Geest van 
Christus getuigde tevoren van het 
lijden dat op Christus komen zou (1 
Petr. 1.11). Jezus legde aan de disci-
pelen uit hoe de wet, de profeten en 
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de psalmen allen vol zijn van Hem 
(Luk. 24.44, zie ook Joh. 5.39). Als dit 
voor een gram in ons hart wordt be-
seft, stijgt de verwondering over de 
Bijbel in ons hart naar boven: Hoe 
wonderbaar is Uw getuigenis!
Jezus werd evenals de koning, de 
profeet en de priester gezalfd. De 
zalving geeft niet alleen Gods keu-
ze aan, maar ook de bekwaamheid. 
Hoe moedig was de bescheiden 
Saul toen de Geest van God op hem 
kwam? Wat een verschil maakte de 
Geest in het leven van Petrus. Hij 
verloochende zijn Meester voor een 
dienstmeisje en hij beleed zijn ge-
kruisigde Meester voor duizenden 
die hadden uitgeroepen: Kruis Hem. 
Deze bediening van de Geest hebben 

wij vandaag ook nodig als predikers 
van het evangelie. Het is opvallend 
in het Nieuwe Testament hoe vaak er 
wordt gesproken over de vrijmoedig-
heid van de Geest. Zelfs Paulus had 
de vrijmoedigheid niet in zijn bin-
nenzak, maar riep Efeze op om voor 
hem te bidden om de vrijmoedigheid 
van de Geest (Ef. 6.18-20). Woens-
dagmorgen 19 oktober pakten we 
de draad van dinsdag weer op. Gods 
Zoon werd gezalfd met de Heilige 
Geest. Wat een wonderlijke consta-
tering dat Gods Zoon de hulp en de 
leiding van de Heilige Geest nodig 
heeft. We gingen na hoe Hij gedoopt 
werd met de Heilige Geest. We zagen 
dat de Heilige Geest niet alleen blij 
maakt, aangezien het eerste werk 
van de Geest na Jezus’ doop in de Jor-
daan de beproeving was. Jezus werd 
geleid in de woestijn. Zo kan het ook 
in ons leven zijn dat de Geest ons in 
de woestijn leidt. 
We spraken over het offer dat Jezus 
Christus als priester heeft gebracht 
en hoeveel Hem dat heeft gekost. Hij 
heeft nooit een stap op aarde gezet 
waarin Gods toorn niet aanwezig 
was. Hoe ontzaglijk zwaar was Zijn 
lijden. En toch heeft Hij dat in liefde 
volbracht. Het trof mij dat de studen-
ten er allemaal van doordrongen wa-
ren dat het oneindige offer van Jezus 
voor elk van hen persoonlijk nodig 
was. Met andere woorden: Ik heb 
persoonlijk de beker van Zijn lijden 
gevuld. Zo wordt het ook een onein-
dig wonder dat Hij al dat lijden voor 
mij persoonlijk heeft gedaan. 
Daarna leidde de Heidelberger ons 
tot het gesprek over de voorbede 
van de Zaligmaker als priester. Dit 
uur vloog om. We deelden met elkaar 
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de manieren waarop we verkeerd 
bidden. De Bijbel geeft daar ook wel 
voorbeelden van. We zouden zomaar 
de gezindheid van de farizeeër kun-
nen hebben die neerkeek op de tol-
lenaar, ook als we het gebed van de 
tollenaar na-bidden. Ik merkte dat dit 
veel herkenning opriep in de tot col-
legezaal omgebouwde kerkzaal. 
Het riep ook vragen op naar Gods lei-
ding en onverhoorde gebeden. Cedo 
Ralevic vertelde hoe moeilijk hij het 
had gehad met het sterven van zijn 
broer Simo vorig jaar. Er was zoveel 
voor zijn herstel gebeden, waren al 
die gebeden dan verkeerd geweest? 
We kwamen uit bij de Jozef-geschie-
denis als een ‘model’ hoe donker 
Gods wegen kunnen zijn, terwijl God 
al (!) die nood laat bijdragen aan de 
zaligheid. God is aanwezig onder de 
schijn van het tegendeel. Hij vervult 
Zijn beloften door het tegendeel 
heen. Gods kracht wordt niet uitge-
oefend als we ons weer sterk voelen, 
maar in onze zwakheid. Wij denken 
dat we meer tot zegen zijn als we 
ons krachtiger voelen, maar de Hee-
re laat de vuistslagen van satan om 
zo Zijn kracht te laten blijken. Zijn 
opstandingskracht bleek niet toen 
Lazarus ernstig ziek was, zelfs niet 
toen zijn lichaam naar het graf werd 
gedragen, maar toen alle hoop in 
het graf was begraven. Jezus riep 
Lazarus tevoorschijn, niet omdat hij 
nog een beetje kon horen, of dat er 
nog een restje kracht in hem was om 
overeind te komen, maar omdat Zijn 
Woord levenwekkend is. In de colle-
gezaal was iets van verwondering: 
Heilig zijn o God, Uw wegen.
Het laatste deel van de dag hebben 
we stilgestaan bij Jezus’ koning-

schap. Dat was ook aanleiding om te 
spreken over de listen van de duivel 
waartegen Jezus ons beschermt. We 
deelden met elkaar de ervaringen 
van de listen van de satan. Hij ver-
kleint de zonde om ertoe te verlei-
den en hij vergroot de zonde nadat 
wij ze begaan hebben. Hij kan zich 
voordoen als een engel van God, 
bijvoorbeeld als hij ons tot extre-
men brengt. Dat was aanleiding om 
iets van de inzichten van Jonathan 
Edwards uit de Great Awakening te 
delen. Hij had ervaren dat één extre-
me voorstander van de opwekking 
gevaarlijker was dan honderd tegen-
standers van het werk van de Geest 
in deze beweging. De ene keer maakt 
de duivel ons moedeloos, de andere 
keer maakt hij ons overmoedig. Hoe-
veel wijsheid hebben wij nodig om 
op het smalle spoor van de Schrift te 
wandelen. 
We bidden dat Zijn koninkrijk komt. 
Dat begint in ons eigen hart, dat be-
tekent een bijzondere betrokkenheid 
op het welzijn van de kerk en deze 
bede roept om de volkomenheid van 
Gods rijk in de wederkomst. Wat zal 
dat zijn als alle ongehoorzaamheid 
volledig is uitgebannen! God alles 
in allen. 
Aan het einde van de dag hoorde ik 
van verschillende deelnemers: ‘Dit 
was diep.’ Zoiets stemt mij dankbaar. 
Het gaat er immers niet in de eer-
ste plaats om de kwantiteit van het 
onderwijs, maar het is erom te doen 
dat we iets mogen ontdekken van de 
diepten van God. 

MET CHRISTUS G EZ ALFD
Donderdagmorgen heb ik eerst de 
vraag gesteld of men prijs stelde 
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op een snellere behandeling van de 
thema’s of dat men liever heeft dat 
we er zo diep mogelijk op ingaan. 
Het laatste bleek het geval te zijn. 
Ik heb gezegd dat we ook niet alle 
facetten kunnen behandelen en dat 
ik de colleges ook zie als een voor-
beeld voor meditatie, het aanreiken 
van een methode om de boodschap 
van de Heidelberger uit te luisteren. 
Waarom staat dit er? Waarom niet 
iets anders? Welke afweging heeft 
men gemaakt? Wat ligt erin opgeslo-
ten? Aan de beurt voor de behande-
ling was deze morgen vraag 32 van 
de Heidelberger. Het is opvallend 
hoe er gesproken kan worden over 
het drieërlei ambt van de christen. 
De Heidelberger fundeert dit in de 
geestelijke unie met Christus. Omdat 
de christen één is met Christus, deelt 
hij/zij in de zalving van Christus met 
de Heilige Geest. Het is voor de eer-
ste keer in de kerkgeschiedenis dat 
de Heidelberger dit benoemt. Voor 
die tijd is het nooit zo benaderd. In 
navolging van de Heidelberger ko-
men we dit in alle christelijke stro-
mingen tegen: Rooms, anglicaans, 
luthers, pinksterbewegingen, enzo-
voorts. 
Naar aanleiding van de langste zin 
in het Nieuwe Testament (Ef. 1.3-14) 

vroeg ik de studenten na te gaan wat 
er allemaal in de unie met Christus 
ligt opgesloten. We hebben ook Ef. 
2.5-6 erbij betrokken. Het duizelt ons 
als we zien in welke geestelijke ze-
geningen we in Christus delen. 
We hebben uitgebreid stilgestaan bij 
het priesterlijke ambt van de chris-
ten. De catechismus spreekt over 
het offeren van onszelf. Als we dui-
zend euro hebben en we geven er 
tien weg, is dat geen offer. Het gaat 
om een radicale toewijding aan de 
Heere. Romeinen 12.1 spreekt over 
een levende offerande. Terwijl de 
offerdieren in het Oude Testament 
al dood waren als zij geofferd wor-
den, offeren christenen zich als een 
levend offer, zodat zij de pijn gevoe-
len. Het is overigens opvallend dat 
dit vers spreekt over het offer van 
onze lichamen. Blijkbaar dienen we 
de Heere vooral met ons lichaam. 
Jezus heeft betaald voor onze oren. 
Hij kocht onze mond opdat het Zijn 
mond zou zijn. De tong brengt ons 
in de sfeer van de sprekende God. 
De manier waarop wij spreken kan 
het beeld van God verduisteren of 
laten oplichten. Daarom luistert het 
gebruik van onze tong zo nauw (Ps. 
141, Ef. 4.29-31, Jac. 1.26). IJdel ge-
zwets wekt de indruk dat Gods woor-
den ook weinig betekenis hebben. 
We spreken nog even door over onze 
ogen. Zou Jezus willen zien waar wij 
op onze smartphones naar kijken? 

G E ADOPTE E RD
Het koninklijk ambt van de christe-
nen hebben we eigenlijk niet meer 
besproken. Wel hebben we in hoofd-
lijnen gesproken over de betekenis 
van de Naam van ‘Gods Zoon’. 

Gods kracht wordt niet 

uitgeoefend als we ons weer 

sterk voelen, maar in onze 

zwakheid. 
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Vraag 33 van de Heidelberger leert 
ons dat wij kinderen van God zijn. 
Wat een veld van geestelijke rijk-
dom ligt hierin opgesloten. God 
heeft Zijn geadopteerde kinderen 
niet minder lief dan Zijn natuurlij-
ke Zoon. Hij rechtvaardigt ons niet 
alleen, maar Hij adopteert ons ook. 
De rechtvaardiging brengt ons in 
juridische sferen, terwijl de adoptie 
ons in de relationele sfeer brengt. 
Hij adopteert criminelen en zwer-
vers tot koningskinderen. Er is geen 
rijker privilege dan een kind van de 
hemelse Vader te zijn. Mensen kun-
nen rijk en beroemd zijn, maar het 
kindschap van God overtreft alles. In 
de eerste plaats om de liefde van de 
Vader. Maar we mogen ook zeggen 
dat we in Hem een erfgenaam van 
alle dingen zijn. De arme dagloner 
kon zo aan zijn boer vragen: Hebt u 
niet meer dan die hectaren grond? 
Omdat zijn Vader had gezegd: ‘Al het 
Mijne is uwe.’
Toen een student mij na afloop be-
dankte, vroeg ik door naar de beteke-
nis van deze lessen. Hij antwoordde 
dat het een les was om de grootheid 
en majesteit van God te beseffen en 
dat Jezus Christus was verhoogd. Als 
dit de golflengte is waarop hij dit 
heeft gehoord, laat het iets zien van 
een geestelijke ontvangst.

Het werk is nu voor de studenten. Zij 
moeten literatuur bij de namen van 
Jezus zoeken, ongeveer 300 pagina’s 
lezen en er met de besproken ca-
techismus een werkstuk over schrij-
ven van 3500 woorden dat zij in de 
groep presenteren zodat er ook nog 
vragen over gesteld kunnen worden. 
Ik kijk terug op dagen met rijk gees-
telijk contact onder het evangelie. 
Voor mijn gevoel was dit de ‘beste’ 
keer. Dat het zou zijn tot de glorie 
van Gods grote Naam waarin onze 
volle zaligheid is gelegen.

Prof.dr. W. van Vlastuin

De manier waarop wij 

spreken kan het beeld van 

God verduisteren of laten 

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

bijdrage in de achterliggende peri-
ode in de ondersteuning voor het 
zendingswerk op de Balkan.
Terugkijkend op het bijna afgelo-
pen jaar valt er veel te schrijven 
over allerlei wereldproblemen die 
er gespeeld hebben en nog steeds 
spelen. De financiële gevolgen daar-
van, worden door een ieder van ons 
ervaren. De overheid wekt de indruk 
dat alles met geld op te lossen is. 
Vele mensen vragen zich af hoe 
lang kan dit nog doorgaan. Gelukkig 
hoeven wij daar geen antwoord op 
te geven. 
De Balkanzending wil alles in afhan-
kelijkheid doen van onze Schepper. 
Hij draagt zorg voor Zijn eigen werk 
en dat zien we terug, nu de kerst-
dagen weer naderen, in het zenden 
van Zijn Zoon naar deze aarde. Heel 
het verlossingwerk van Jezus Chris-
tus is ons vertrekpunt om zending 
te mogen bedrijven in Servië. 

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.

In het afgelopen jaar mochten we 
op verschillende plaatsen een voor-
lichting of werd er voor de Balkan-
zending een actie gehouden. Dit is 
ook de reden dat de overige inkom-
sten behoorlijk zijn gestegen. 

De boekverspreiding lag groten-
deels stil in 2022, maar zoals het nu 
naar uitziet hoopt Ds. Stefan Ralevic 
in het voorjaar alle boeken over te 
brengen naar zijn eigen woonplaats, 
zodat hij daar dit werk van zijn opa 
Ds. Simo Ralevic kan voortzetten. 
Waar nodig zullen wij hem hierin 
financieel ondersteunen.
In de achterliggende jaren is het 
werk van de Balkanzending behoor-
lijk uitgebreid in Servië. Mensen 
weten niet altijd exact wat wij als 
stichting doen. Daarom bij deze de 
oproep, nodig ons uit voor een voor-
lichting in uw gemeente. Dat mag 
op een gemeentedag, ouderenmid-
dag, jeugdavond of een andere in-
vulling zijn. Wilt u graag een actie 
voor ons houden voor een bepaald 
project neem dan contact met ons 
op via onze website
De bekende zendingswerker Wil-
liam Carey sprak de volgende woor-
den uit ‘Verwacht grote dingen van 
God. Onderneem grote dingen voor 
God.’  Met deze woorden willen we 
het zendingswerk, in biddend op-
zicht, wanneer de  Heere het wil, in 
2023 gestalte geven.
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Reisverslag Servië

buurt van de BTF. 

Dragisa Armus hebben we de vol-
gende ochtend ook ontmoet. Met 
z’n allen hebben we over diverse za-
ken gesproken. Er werd onder meer 
opgemerkt dat de BTF D.V. volgend 
jaar 10 jaar mag bestaan. Het idee 
is om dan een conferentie te orga-
niseren. Mogelijk kunnen we daar 
als stichting ook een rol in spelen? 
Het boekje over Mary Jones zal in 
het Servisch vertaald worden. Er 
is behoefte aan onderwijs voor de 
kinderen. En uiteraard is er over de 
colleges gesproken die door de Ne-
derlandse gastdocenten aan de BTF 
gegeven worden.

We zijn dinsdag 25 oktober om ca 
13.00 uur vertrokken naar Backa 
Palanka waar Stefan Ralevic woont. 
We arriveerden daar laat in de mid-
dag. We werden hartelijk ontvangen 
door Stefan en zijn vrouw. Stefan 
dient een kleine gemeente als pre-
dikant en werkt daarnaast. De ge-
meente groeit langzaam, er zijn ca 
30 mensen bij een kerkdienst aan-
wezig.
Hij heeft één ouderling in de ge-
meente. Met financiële hulp  van 
een organisatie uit Engeland heb-
ben ze het naast de kerk gelegen 

D
eze reis naar Servië van 
eind oktober was mede 
bedoeld om onze nieuwe 
voorzitter, dominee Zoet, 

kennis te laten maken en om een 
indruk te krijgen van het land en de 
cultuur. Het is moeilijk om een voor-
stelling te maken van de situatie in 
Servië zonder dat men er geweest is.

Op maandag 24 oktober zijn we al 
vroeg vertrokken om i.v.m. de drukte 
op Schiphol om 3 uur voor vertrek-
tijd aanwezig te zijn.
Maar gelukkig viel het voor ons 
allemaal mee binnen een half uur 
waren we door de controles, zodat 
we een hele tijd moesten wachten 
voor vertrek. Het vliegtuig vertrok 
met een 45 minuten vertraging. Om 
13.00 uur arriveerden we in Belgra-
do. Hier hadden wij voor die tijd al 
een huurauto besproken. Het was 
mooi weer en de reis naar Nis ver-
liep voorspoedig. Om ca 18.00 uur 
kwamen we aan in Nis bij de school 
(BTF). De ontvangst door vader en 
zoon Cedo en Emanuel Ralevic was 
allerhartelijkst.  We hebben even 
rond gelopen om alles te zien. Voor 
dominee Zoet was dit zijn eerste 
reis naar Servië dus dat gaf veel in-
drukken. We zijn daarna gezamenlijk 
gaan eten in een restaurant in de 
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erg uitgestrekt met grote kavels 
landbouwgrond. 
De hele landbouw is hier ook veel 
grootschaliger

Na anderhalf uur rijden kwamen we 
aan bij ds. Laszlo Harangozo, hier 
was de ontvangst ook hartelijk.
We hebben eerst even in de buiten 
staan praten in een soort binnenhof.
Het afdak wat wij geld voor hebben 
beschikbaar gesteld is klaar en het 
ziet er keurig en professioneel uit. 
Vorige keer (in maart) waren ze de 
kerk aan het renoveren. Dit was nu 
allemaal klaar.
Het ziet er allemaal netjes en ver-
zorgd uit. We hebben binnen een 
paar uur zitten praten. We hoorden 
ook van de zorgen die er zijn in de 
kerken door de invloed van de we-
reld en het steeds liberaler worden 
van de kerken.

huis gekocht. Op termijn willen 
ze dit huis afbreken om de kerk te 
kunnen uitbreiden. Ook is het de be-
doeling dat de boekenvoorraad van 
wijlen zijn grootvader Simo Ralevic 
naar Backa Palanka wordt overge-
bracht zodat het verzenden van lec-
tuur weer langzamerhand kan wor-
den opgepakt. 

De ruimtes waar de boeken moeten 
komen moet nog verder opgeknapt 
worden. Hij hoopt de boeken vanuit 
Arandelovac in het voorjaar te ver-
huizen. We adviseerden om eerst 
een plan te maken hoe de boeken 
opgeslagen moeten worden zodat 
je een goede systematiek hebt om 
te weten, wat heb je in voorraad 
van een bepaalde titel en op wel-
ke positie de boeken liggen in het 
magazijn. 
Stefan heeft goede contacten met 
de BTS in Novi-Sad, dit is de theo-
logische school van de Noordelijke 
Baptisten Unie. Er zijn daar onge-
veer 35 studenten, dat zijn ca 10 
studenten per leerjaar. Stefan stelde 
voor om ons daar te introduceren 
om eens met de mensen van de BTS 
te spreken.
Stefan vroeg of wij daar eventueel 
onderwijs zouden kunnen geven uit 
de Heidelberger Catechismus zoals 
dat ook in Nis gebeurt. Na afscheid 
te hebben genomen van Stefan zijn 
we naar Subotica gereden. Het valt 
op dat het landschap ten noorden 
van Belgrado totaal anders is dan 
ten zuiden van Belgrado. In het 
noorden is het landschap vlak en 

V.l.n.r.: J. Koster, Cedo Ralevic, Emanuel Ralevic, 
ds. Zoet en Dragisa Armus.
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De 10 grote gemeenten van zijn 
kerkverband bedienen ook elk 1 of 
2 kleine gemeenten.
Want deze kleine gemeenten heb-
ben geen predikant en zo komt er 
toch nog regelmatig een voorgan-
ger.

We hebben hem verteld dat we 
voornemens zijn om ook het boek-
je van Mary Jones in het Servisch te 
vertalen en dan te laten drukken. Hij 
zou dan ook graag 100 of 150 boek-
jes willen hebben omdat er daar ook 
nog al wat kinderen zijn die Ser-
visch spreken. De bijbels met grote 
letter in de Hongaarse taal wordt 

door de GBS binnenkort gedrukt. Dit 
hebben we ook door gegeven aan 
ds. Harangozo. 
We hebben hem gevraagd of hij be-
reid was om naar Holland te komen 
om op de zendingsdag te spreken. 
Hiertoe is hij bereid maar zou dan 
het liefst in het Hongaars preken en 
dat er dan iemand is die het in het 
Nederlands kan vertalen. Hier be-
raadt het bestuur zich over.

In de loop van de middag hebben 
we afscheid genomen en zijn toen 
weer terug gereden naar het vlieg-
veld om de auto terug te brengen. 
Daarna zijn we naar het Garni hotel 
bij het vliegveld gegaan. Hier heb-
ben wij overnacht want het vlieg-
tuig vertrok donderdagmorgen om 
6.40 uur naar Nederland. We moch-
ten weer veilig terug keren van een 
reis die in alle opzichten spoedig is 
verlopen. Soli Deo gloria.

J. Koster

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARLIJKS ZENDINGSDAG BALKANZENDING
Dv. zaterdag 11 februari 2023

Locatie: De Leerkamer, Kerklaan 6 Staphorst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ds. Zoet en Stefan Ralevic.
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W
e vervolgen de be-
handeling over de 
kunst van het men-
sen vangen zoals 

Thomas Boston dat beschreven 
heeft in het gelijknamige boek.

PRE DIK ANTE N ZIJN 
VISSE RS KR ACHTE NS  
HUN AMBT.

‘De opzet en de taak van een visser 
is vissen vangen. Dit is eveneens 
het werk dat de prediker van het 
Evangelie ter hand genomen heeft, 
namelijk om te trachten zielen tot 
Christus te brengen. Het doel van 
hun arbeid behoort hetzelfde te zijn.’
Thomas Boston noemt een aantal 
overeenkomsten. Het visserswerk 
is zwaar, domineeswerk ook. Vissers 
moeten stormen trotseren om hun 
vis niet te verliezen, Evangelie-ver-
kondigers ook. Vissers vangen de vis 
met een net, zo hebben predikanten 
een net om zielen mee te vangen. 
Dat is het eeuwig Evangelie, het 
Woord des vredes en der verzoe-
ning, waarmee zondaars gevangen 
worden. Deze zondaars worden net 
als vissen onverwachts door het net 
van het Evangelie gegrepen. ‘God 
sluit niemand uit die zichzelf niet 
uitsluit van de weldaden van het 

De zondaar als een 
vis in het water
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Evangelie; het is voor allen vrij.’
Vervolgens wordt de verdorvenheid 
en arglistigheid van de harten van 
de hoorders getekend. Zo zijn er zie-
len die even aangedaan raken bij 
het horen van het Evangelie en blij-
ven toch in een gans bittere gal en 
samenknoping der ongerechtigheid. 
Anderen worstelen zich uit het net, 
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ze onderdrukken hun overtuiging 
geheel, hun weldadigheid is als 
een morgenwolk en als een vroeg 
komende dauw die spoedig heen-
gaat. Thomas Boston waarschuwt 
om bij een ontwaakte consciën-
tie het geneesmiddel niet toepast 
voor de wond diep genoeg is. Alle 
middelen moeten te baat genomen 
worden om aan de weet te komen 
of zo’n ziel bereid is Christus op Zijn 
eigen voorwaarden aan te nemen 
of niet. Ja, elke vis die in het net 
terechtkomt, doet pogingen om los 
te komen. Zo ook biedt iedereen die 
de Heere door Zijn Woord en Geest 
bearbeidt een of andere vorm van 
tegenstand, voor ze geheel en al 
gevangen zijn. De mens is een vij-
and van alles dat tot zijn eeuwig 
welzijn dienen kan, de mens kan 
niet anders dan tegenstand bieden, 
totdat de zegevierende kracht Gods, 
de overwinnende genade komt en 
het onwillige hart gewillig maakt. 
Dit tegenstreven zal niet baten voor 
de ziel die God bedoelt te grijpen. 
Christus overwint de wil. Die tevo-
ren onwillig was, is dan gewillig 
door de wondere kracht van de ge-
nade. Doden zullen de stem van de 
Zoon van God horen en leven. 
Wat is Evangelieverkondiging? Dit is 
Evangelieverkondiging, stelt Boston, 

om het net van het Evangelie, waar-
in zoveel mazen zitten van verschei-
dene nodigingen en beloften, uit te 
zetten, zodat, als de vis dan komt, 
ze gevangen wordt. En opdat deze 
niet genegeerd worden moet men 
gebruik maken van enige verschrik-
kingen en bedreigingen van de Wet 
om de vis in het net te drijven. De 
Wet moet als een hanglood aan het 
Evangelienet om krachtig werk-
zaam te doen zijn. De Wet is immers 
de tuchtmeester tot Christus. Het 
is een nauwkeurig werk. De mazen 
moeten niet te wijd zijn, niet te al-
gemeen. Maar ook niet te krap en te 
fijn of buitenissig geknoopt. 
Waar let een visser nog meer op? Op 
de stek waar ze hun net uitwerpen 
en waar ze vis verwachten. Zo ook in 
de dienst des Heeren. Boston stelt 
dat er twee wateren zijn. Als eerste 
de openbare samenkomsten van het 
volk des Heeren (de weg van de in-
zettingen) en in de tweede plaats de 
persoonlijke gesprekken. 
Als laatste wordt door Boston in dit 
hoofdstuk opgeroepen om aan te 
houden in het werk, ook als er geen 
enkele ziel gevangen wordt. Dit is 
voor de dienaren als een spiegel: 
‘hier wordt u stilgezet bij de ma-
nier waarop u zich nu en dan zelf 
gedroeg onder de afwezigheid van 
Christus in de instellingen, toe nu 
verviel tot de wens dat u nooit aan 
het preken begonnen was. Dat was 
mijn zonde. De goedertieren Heere 
vergeve ze. … Houd moed, o mijn 
ziel, en geef niet toe aan deze ont-
moedigingen.’

Ja, elke vis die in het net 

terechtkomt, doet pogingen 

om los te komen.
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T
oen enkele kinderen op de 
catechisatie steeds naar vo-
ren brachten dat ze zich niet 
bekeren kónden vertelde 

de catechiseermeester het volgende 
verhaal om de kinderen duidelijk te 
maken dat zij die uitvlucht niet zul-
len kunnen gebruiken, wanneer zij 
onbekeerd sterven.

“Kom een hier” sprak een meester 
tot zijn negerslaaf.  De zwarte man 
gehoorzaamde en kwam naar zijn 
meester toe. Deze had een brief in 
zijn hand. “Kijk jongen, wil je deze 
brief aan mijn vriend brengen. Hij 
woont hier een heel eind vandaan 
aan de overzijde van de rivier. Daar 
staat een stenen huis en daar moet 
je deze brief bezorgen. Heb je het 
begrepen? 
De knecht knikte.
“Weet je hoe je lopen moet en waar 
het is? “Ja meester,” antwoorde de 
slaaf en vertrok meteen.
Na enige dagen keek de meester 
heel verwonderd op toen de neger-
slaaf terug keerde, met de brief nog 
in de hand. “Wat hebben we nu? 
Heb je de brief niet afgegeven?” 
vroeg de baas. “Nee meester”. 

“Waarom niet? Wist je soms de weg 
niet meer?” 
“Jawel meester. Ik ben tot de rivier 
gelopen maar toen kon ik niet ver-
der.”
Waarom niet” vroeg de meester 
verder. “Een diepe rivier, meester. 
Een erg diepe rivier, daar kon ik niet 
overkomen.” “Was er geen veerman 
dan jongen?”
“Weet niet meester, als er een was 
dat aan de overzijde.” “Heb je niet 
geroepen: Over?” “Nee meester, niet 
geroepen” antwoorde de slaaf. 
“Maar jongen, dat is geen uitvlucht. 
Jij kon die diepe rivier niet over-
gaan, dat is duidelijk. Maar daar 
was iemand die je kon overzetten, 
en je hebt niet eens geroepen. Geef 
die brief maar hier en maak dat je 
wegkomt.” sprak de meester boos. 
De slaaf maakte zich vlug uit de 
voeten. 

Toen de catechiseermeester dit 
verteld had, sprak hij: “Kinderen, ds. 
Smytegelt zegt ergens, dat wij ons 
niet kunnen bekeren, maar dat de 
Heere het wel kan. Daarom: “Zoek 
de Heere, terwijl hij te vinden is en 
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”

Onmogelijk?
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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.


