
Lieve vrienden! 

Soms kann dit rennende leven ook een goede zaak zijn, zo is in de achterliggende jaren 

mijn traditie(reformatoricsh of niet ik zou niet weten) ontstaan, dat ik met kerst en pasen 

Jullie een rondbrief stuur, met een korte bericht over onze familie en met een schets van 

mijn preek tot deze gelegenheid. Ik zal van deze traditie ook deze keer niet wijken, en ik 

probeer het zo te doen, als Jullie ermee gewend zijn. 

Allereerst we zijn erg blij met het komen van de mooie lente, we hebben een niet zozeer 

harde maar toch erg lange winter achter de rug. Ik was 2,5 maand steeds verkouden, ik 

kon mijn werk doen, ik moest niet in bed liggen, maar toch altijd last gehad van deze 

narigheid. Nu met het komen van de gezegende lente is dit ook tot een eind gekomen, ik 

kon werkend in onze tuin mijn long met frisse lucht voltrekken, en met warme lucht 

vullen. Maar de winter was ook niet tevergeefs, bij ons proberen we deze periode ook 

uitkopen voor verschillende intensievere gemeentewerkzaamheden. Zo hadden we 

gebedsweek in de laatste wek van januarie, elke avond kwam een andere predikant om bij 

ons te preken. Dit doet goed, een nieuwe stem, brengt zeker wat oplevering, misschien 

mijn gemeenteleden zijn nu na 14 jaren al een beetje moe altijd naar mij te luisteren. 

Maar ze komen nog steeds trouw naar de kerk, ook al dit maar 15% van de 

gemeenteleden betekent, maar de kerk is minstens 1 keer nog redelijk vol met mensen, 

die naar Gods Woord luisteren. In de eerste week van maart hadden we een 

zog.evangelizatieweek, ik heb een predikant uit Hongarije uitgenodigd, die kon helaas 

niet komen, zo heb ik een emerituspredikant uit Gherla(de plaats waar mijn vader 6 jaar 

in gevangenis zat) uitgenodigd, hij heeft gedurende een hele week gepreekt. Intussen heb 

ik huisbezoek gedaan, ik hoop binnen 2 jaren dan alle gezinnen minstens 1 keer bezocht 

hebben. Dat zal een grote gebeurtenis zijn. Op palmzondag hebben 19 jongeren belijdenis 

gedaan, dit is bij ons een mooie dienst, maar we beleven het met erg gemengde 

gevoelens, omdat de meeste van deze jongeren dit niet met hart beleven, er is voor hun 

alleen een lastige plicht, die afgelegd moet worden, dan verdwijnen sommigen voor goed 

uit de kerk. Het wordt veel in de laatste tijd erover gesproken, onze kekrleiding moet tot 

een beslissing komen. Bij onze hierarchische kerksysteem kun je niet veel zelfsstandig 

doen. 

Gisteren hadden we voor de twede keer avondmaal bij tafels zittend net als in Nederland. 

Dit is uniek in Oosteuropa, ik weet niet of er zou nog gemeente zijn, die dit zo doet. Na 

de avondmaal wordt ook de heilige kus beoefend, iedereen kust de buur van de linkse en 

rechtse zijde. Er waren net als vorig jaar 118 mensen, die dit zo wilden beleven.Dit is niet 

een groot getal, zondag zullen meer dan 8OO mensen de avondmaal vieren. Maar die dit 

doen vinden erg indrukwekkend, en er zijn goede geluiden erover in de gemeente. 

Met ons verder gaat het goed, bijzonder grote vreugede is, dat de gezondheid van 

Erzsebet is heel goed, ze is blij, en ze werkt ook aktief in de gemeente. Onze kinderen 

zijn al groot, de kleinste Peter wordt in september ook 18, dus de tijd schiet het op. Onze 

oudste zoon werkt al sinds anderhalf jaar bij een elektriciteistbedrijf, op dit moment is hij 

werkeloos voor 1 maand, helaas de economische crisis beleven we al op deze manier, de 

dochters studeren nog steeds in Cluj, Peter heeft nog een jaar op de middelbare school, 

dan moet hij ook verder studeren, het wordt zeker informatiek, daar is hij sterk in. We 

bidden dagelijks voor onze kinderen, in eerste plaats dat ze tot geloof komen, en dan voor 

hun huwelijken, dit is nu een grote vraag in hun leven. Alleen Maria heeft verkering op 

dit moment met een ilaliaanse jongen, met wie ze samen in Praag gestudeerd heeft. We 



kunnen niet veel ertoe zeggen, we willen alleen haar bijstaan, dat ze een goede beslissing 

erin kon nemen. 

En nu een paar gedachten uit mijn paaspreek, ik zal Deo volente over Mat.28,11-15 

preken, over de soldaten bij het graf 

Ze waren zeker romeinen, en ze waren onder de beschikking van Pontius Pilatus.Ze zijn 

tot de graf van Christus terechtgekomen, omdat de priesters is binnengeschoten, dat Jezus 

heeft geprofeteerd dat hij op derde dag zal opstaan, ze geloofden dit natuurlijk niet, maar 

ze bevreesden dat de discipelen in de nacht zullen komen en het lichaam wegstelen. En 

dan zullen beweren : Christus is opgestaan, daarom ze vragen Pilatus de graf te laten 

bewaken. 

1.De eerste ding wat wij over deze soldaten vertellen kunnen, dat ze hebben een 

onverwachte kans gekregen, dat ze tot Jezus zo dichtbij kwamen. Ze hebben eraan nooit 

gedacht.Er kann zijn, dat ze over Jezus geruchten hoorden, maar ze hebben nooit gedacht 

dat ze ooit met Jezus te doen hebben. Dit is als een grote geschenk hun gegeven 

worden.In des te betere situatie zijn we nu.We zijn ingeboren in de kerk, we waren als 

babys gedoopt,we kregen catechizatie, we konnden belijdenis doen. Maar zijn we 

gebleven in de nabijheid van Christus? Zijn we niet verweg gekomen? Deze soldaten 

waren ver weg en ze kwamen dicht bij, wij zijn dicht bij en we komen ver weg. 

2.Zij konnden de eerste getuigen van Jesus opstanding zijn. Ze konnden zien hoe de aarde 

beefde ze zagen de engelen, hoe ze de steen afgewenteld hebben, dan zagen ze de lege 

graf.Zij konnden de eerste getuigen, de eerste zendelingen zijn, die de boodschap van de 

opstanding aan de mensen brachten. Maar ze zijn geworden.. Dit was een unike 

gelegenheid in hun leven en ze hebben dit voorbij laten gaan. O, er zijn in ons leven ook 

zulke gelegenheden. Wat een voorrecht, als we gelovige ouders hadden, als we in de kerk 

gebracht waren, wat een voorrecht dat we Gods Woord mochten horen. Gedurende 7O 

jaren heeft een mens 35OO zondagen, en net zo veel mogelijkheid tot bekering. Hoeveel 

gelegenheden hadden we ook tot getuigen tegen onze medemensen, en we hebben die 

ook voorbij laten gaan. 

3.Deze soldaten lieten zich omkopen.Ze hebben geld geaccepteerd om een leugen te 

vertellen. Wat verschrikkelijk als een mens kann met geld tot een zonde genodigd 

worden..Want er zijn waarden, die onder geen omstandigheden te koop zijn!.Zo een 

waarde is het geloof..We moeten denken aan de martyrers van de eeste drie eeuwen, die 

waren niet bereid om hun geloof te verkopen, liever stierven ze. Er is niet te koop, de rust 

van onze ziel, de goede geweten, ook onze lichaam is niet te koop. Deze zijn niet te koop, 

omdat deze zijn door Jezus met dure prijs gekocht door zijn bloed. 

4De soldaten geloofden, dat de hogepriesters zullen ze uit de pijnlijke situatie redden. O 

hoe velen beloven ons hulp in de moeilijke situaties. Komt de werled en zegt: bemoei je 

niet met God, met geloof, ik zal je redden. Of komt het geld en zeg t: vrees niet als je van 

mij genoeg hebt, dan dit zal je zeker uitredden, met geld kun je alles arranjeren..Het is 

waar met geld kun je in de daad veel kopen, maar zeker niet zaligheid.O dierbare 

broeders en zusters vergeet niet : alleen Jezus kann ons redden uit al onze ellenden. Hij 

zal ons redden ook in de ure van ons sterven. 

5.Het leven van de soldaten was op het leugen gebouwd.Dit leugen was, dat het lichaam 

van Christus is gestolen, en Hij is dood..Ze wisten dat dit een leugen was, maar ze 

leefden ermee..Het is een verschrikkelijke zaak met een leugen te leven, je leven op een 

leugen te bouwen. We hebben een systeem doorgemaakt, die op het leugen gebouwd was, 



en het was verschrikkelijk.Ons leven zij niet op het leugen gebouwd,dat Jezus dood is, 

maar op de dierbare waarheid, Dat HIJ LEEFT .Dat wij zullen met Hem leven, en met 

Hem zullen we ook opstaan uit de doden..Het is niks blijder, gezegender, dan een leven 

op deze waarheid gebouwd. Dit wens ik Jullie en mezelfe ook toe. 

Lieve vrienden dit zijn mijn gedachten, en met deze gedachten wens ik Jullie allemaal 

een Gezegende Paasfeest. Laten we maar ons leven op de Levende en Opgestane Heer 

bouwen. 

Jullie vriend uit de verte , en toch zo dicht bij Istvan 


