
Geliefde vrienden in Nederland! 

Hoe ik al in de afgelopen jaren gewend ben, zal ik weer een rondbrief sturen, want ik heb 

helaas in deze drukke periode geen tijd om iedereen appart te schrijven, maar zo is ook 

goed, maar ik denk toch ook persoonlijk aan Jullie. Ik zal eerst een schets van mijn 

nieuwjaarspreek sturen, dan in een paar woorden over ons berichten over het afgelopen 

jaar. De text voor mijn prediking zal zijn: Jesaja 41,10 Wees niewt bevreesd,want ik 

ben met u,wees niet verschrikt, want ik ben uw God,ik sterk u, ook help ik u,ook 

ondersteun ik u met mijn rechterhand,die gerechtigheid werkt. 

Het meest gekende gevoel in een nieuw jaar is angst.Met hoeveel angsten zijn we ook in 

dit nieuw jaar ingetreden! Sinds jaren is een economische crisis, er zijn grote zorgen in 

heel Europa, wankelt de EU, bij ons is een vreeslijke droogte, sinds 66 jaren is niet meer 

zo geweest, de boeren konnden niet ploegen en zaaien, de tarweoogst is in groot gevaar, 

de prijzen groeien van dag tot dag. Dan kunnen ook een hele boel persoonlijke zorgen 

zijn in ons persoonlijk leven, in het gezin, dan kunnen er ziekten zijn, de ouderdom, die 

nadert, de zwakheden, die steeds meer over ons komen. Maar wat is de wortel van de 

angst: het wantrouwen, de ongeloof tegenover God. Ik houd niet Hem voor de grootste 

macht, ik vertrow niet in Hem, ik zie de zorgen, de problemen groter, dan Hem.De Heere 

even daarom geeft dit Woord aan ons: weest niet bevreesd,dat we niet op de problemen 

zien, maar op Hem. We moeten zo van God houden, we moeten Hem nu zo eren, dat we 

op Hem ziende, en in Hem vertouwend mogen in dit nieuw jaar treden. Hij zegt: ik zal 

met u zijn. Niet alleen de zorgen, de crisis, de problemen,de ziekte zullen met ons zijn, 

maar Hij, de almachtige, genadige God zal ook met ons zijn. En als Hij het zegt, dan 

mogen we geen minuut eraan twijfelen. 

De twede wat ons gezegd wordt is:ik ben uw God Hoe is onze God, wat voor een God 

hebben we? Hij heeft ons allerrest nog voor de grondlegging der aarde uitverkoren.We 

zijn in een wonderbare familie, waar samen met ons is de vader der gelovigen, Abraham, 

die de Heere heeft aangesproken, uitgeroepen, geleidt, hij was ook beproefd, maar toch 

wonderlijke geschenken gekregen. Het is met ons Jakob, hij was sluw, hij heeft 

bedrogen,die zo vele zonden en ellenden had, maar daar bij Jabbok, worstelde hij voor 

het zegen, en die met die zegen mocht verder wandelen. Het is met ons Mozes, die heeft 

een schitterende carierre opgegeven, de hof van de farao, met al zijn lusten en vermaken, 

die koos voor het samen lijden met Gods volk, die heeft zo veel gebeden voor een 

hardnekkig volk, met ons is David, die God heeft van de schapen opgenomen op 

Jeruzalems troon, daar zijn de apostelen, die de Heere heeft geroepen, geleerd, geheiligd, 

die ondanks hun zwakheden mochten wonderbare werktuigen in Gods handen zijn.Daar 

zijn de reformatoren, die in moeilijke tijden hebben gestreden voor de vernieuwing van 

de kerk, daar zijn onze geliefde Hongaars gereformeerde predikanten, die voor hin geloof 

waren op de galijen verkocht, en door Michiel de Ruyter bevrijdt.Daar zijn onze lieve 

voorvaderen, onze ouders, die bereid waren voor hun geloof ook lijden of sterven, als het 

nodig was. 

Dan we hebben een God, die ons leven verandert. Ons leven op zich is maar een adem, 

een nietigheid, een stof. In zich ons leven is waardeloos, verdorven, 

zondig,verdoemeniswaardig. Maar er behaagde God ons leven in zijn hand te nemen, te 

verlossen,te veranderen, waardevol te maken. We moeten maar bedenken:wat zou uit ons 

leven geweest zijn zonder geloof, zonder God, er kann zijn, dat we niet eens meer 



leefden, we zouden vergaan zijn in zonde en verdorvenheid. Maar zo, door het geloof 

mogen we een gezegend leven hebben. 

Hij geeft ons een vreugdevolle leven.Elke mens verlangt naar vreugde. In de afgelopen 

nacht hebben de mensen ook de vreugde gezocht. Iedereen daar, waar hij hoopde dit te 

vinden.Dee meeste mensen in drank, in eten, in het vermaak.Maar echte, ware vreugde 

konnden ze daar niet vinden, en ze zullen ook in dit nieuw jaar niet vinden.Want echte en 

ware vreugde kann alleen God geven.Hij is de bron van de vreugde.Hoe mooi is het in 

ons nationale hymne, dat we dit ook van God bidden, dat hij ons zegent met vreugde en 

met overvloed.O mocht ons volk,dit ook dit van Hem vragen en ook verkrijgen. 

Ik sterk u O dat hebben we zo hard nodigWant we hebben zo veel uitdagingen, zo veel 

mooie plannen voor dit jaar. Hoeveel strijd wacht op ons.En we hebben zo veel kracht 

nodig, om onze gezinnen te verzorgen.Want het is geen kleinigheid kinderen op te 

voeden, lasten te dragen, verantwoordelijkheid te dragen, dat we op onze werklplaats met 

eerlijkheid en geloofswaardig te mogen werken. Er kann zijn, dat er in dit jaar ook grote 

beproevingen over ons komen, er kann zijn, dat we moeten een zware operatie 

ondergaan, we zullen iemand verliezen, of wij zelf moeten de laatste strijd strijden.O 

hoeveel kracht hebben we nodig, dat we kunnen liefhebben, dulden, vergeven,dienen 

Want er is zeker, ook in dit jaar zullen ons mensen kwetsen, we zullen wonden krijgen, 

we zullen in mensen teleurgesteld zijn.Maar wat bemoedigend is, dat de Heere belooft 

ons kracht te geven in dit alles en voor dit alles. 

Hij zal ook overwinning geven Ik ondersteun u met mijn gerechtigheid.Hoeveel 

strijd, hoeveel worsteling staat vóór ons ook in dit Nieuw Jaar.Hoe vaak zijn we 

vertwijfeld, als we op ons zien, we zijn bang, dat we zullen niet overwinnen, maar 

verliezen.Maar God belooft nu ons overwinneng Ik ondersteun u. Onze beroemde 

gereformeerde vorst Rákóczy György de Eerste  heeft op zijn wapen geschreven, die is 

onze kerkelijke wapen ook geworden, als God met ons is, wie is tegen ons, en hij zei: 

niemnd, waarlijk niemend. We zullen met dit vaste overtuiging dit jaar betreden, dat hij 

zal ons overwinning geven.We zullen overwinnen over de angsten, over de 

moeilijkheden, over de omstandigheden. We zullen de zonde en de satan ook 

overwinnen, maar ook de wereld en onze vlees. Door Christus mogen we meer dan 

overwinneaars zijn in alles, die ons in dit jaar overkomt. Tenslotte we zullen dood en hel 

ook overwonnen, want er kann zijn, dat we moeten in dit jaar deze grootste strijd ook 

strijden, tegen de dddo.Maar op het kruis van Golgota heeft hij dze laatste vijand ook 

overwonnen, daarom moeten we ook van de dood niet bang zijn. 

Zo, mijn geliefden we mogen rustig en met kalme moed tegenover het jaar 2012 kijken. 

We moeten niet bevreesd en verschrikt zijn, want onze God zal met ons zijn, Hij zal ons 

sversterken, en Hij zal ons overwinning geven. 

 

Met deze gedachten wens ik Jullie een Gezegend Kerstfeest een Een Voorspoedig 2012. 

Nu iets over ons persoonlijk. We mochten uit Gods genade een mooi een rustig jaar 

hebben. We hadden God zij dank gezondheid en sterkte gekregen om al onze nodige 

plichten en werken te doen, we waren niet in ziekenhuis, geen bijzondere problemen 

gehad. De grootste gebeurtenis in de familie was, dat onze oudste zoon August is op 11 

juni getrouwd, hij heeft een erg gelovige meid gekregen, die een heel pozietieve invloed 

op hem maakte, zo hebben ze samen besloten, om teologie te gaan studeren. Dit is helaas 

alleen aan August gelukt, zo hij studeert nu voor predikant, dit is een grote wonder ook 



voor ons, omdat dit bleek niet zo te zijn vroeger.Helaas zijn vrouw heeft de 

toelatingstentamen niet gehaald, ze werkt nu. We vragen om Jullie gebeden voor hun, dat 

ze mogen met een echte roeping aan God dienen. Onze dochter Beata zit nu voor 1 jaar( 

minstens dit is de bedoeling weer,voor de derde keer in New York), en ze werkt daar als 

informatikus. Ze mocht een éénkamerflatje in Cluj kopen, maar ze moest daarvoor wat 

geld lenen, daarom is ze naar Amerika gegaan om de schuld sneller te kunnen 

terugbetalen. Ze heeft nog geen verkering, hoewel ze dat graag wilde, we vragen Jullie 

voor haar ook in dit opzicht te bidden. Maria wilde dit jaar weer naar Nederland te gaan 

studeren, om haar studie in de Nederlandse taal op een hoge niveau af te ronden, het is 

niet gelukt, ze past nu op een lief kindje bij een rijke familie uit onze gemeente, ze heeft 

ook salaris, zo onze portmone is wat verlicht erdoor. Ze heeft ook nog niemand, daarvoor 

vragen we ook Jullie gebeden. Peter is in de twede jaar van zijn studie als informatikus in 

Cluj, hij is intussen 20 jaar gepasserd, uit kind is hij een grote jongen geworden. We zijn 

dankbaar, dat tot nu ziet het zo uit,dat onze kinderen willen met God wandelen, we 

vragen in dit opzicht ook Jullie gebeden. Erzsebet gaat ook buitengewoon goed, we 

hebben het goed samen. In de gemeente hebben we veel werk maar ook veel vreugde, de 

gemeente door vergrijziing en emigratie wordt elk jaar met 50-60 leden minder, God zij 

dank dat de kerk nog zondag morgen nog steeds vol zit, dit is bijna een wonder in onze 

ogen. Op 11 december hebben we 7 nieuwe ouderlingen gekozen, God geve, dat ze hun 

ambt invullen. In dit jaar hebben we onz goede gewoonte voortgezet, om in September in 

Nederland een tweeweekse vakantie te houden, onze lieve vrinden van Middelahrnis 

zorgen ervoor, zo zijn we dit jaar voor de derde keer in de laatse 4 jaren daar geweest, op 

Goeree en Overvlakke voelen we nu ons al thuis, we willen in 2012 dit ook doen, Deo 

volente, op 9 september willen we in Maarssen gedenken, dat we 20 jaar geleden zijn 

daar gearriveerd om in Utrecht mijn studie te beginnen, Jullie zijn alvast voor deze dienst 

uitgenodigd. Het was goed in de vakantietijd vele vriende te ontmoeten, we danken voor 

al Jullie liefde, die we rijkelijk gekregen hebben. 

Lieve vrienden ik zal stoppen, want ik ben al bang, dat Jullie geen geduld meer hebben 

verder te lezen, en ik weet dat de Nederlanders net als de goede Hongaren houden van 

een korte brief en een lange worst, dan gun ik Jullie van harte. 

Ik wens Jullie Gods nabijheid, en hopenlijk zullen we elkaar straks weerzien, hier bij ons 

of in Nederland 

Met een hartelijk groet Jullie vriend en briooder Istvan met zijn gezinnetje 


