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Lieve vrienden! 

In de laatste jaren heb ik de gewoonte ingeleid, om Jullie met de grote feesten een 

rondbrief te schrijven. Ik zou graag aan Jullie persoonlijk schrijven, maar daarvoor heb ik 

geen tijd, goed dat de moderne techniek wat helpt, en ik kann Jullie ook dan zo groeten. 

We hebben mooie dagen achter de rug in deze week. Woensdag avond hebben we een 

weldaadavond na de boetedienst georganizeerd met het optreden van onze jeugd, voor 

een man uit onze gemeente, die vorig jaar een grote ongeval heeft meegemaakt, de rug 

gebroken, verlaamd, maar hij kann nu al uit de bed opstaan, en we hopen dat hij weer 

lopen kann. Zijn zoon is een hele actieve lied van onze jeugd. We hebben 600 Euro voor 

hem gecollekteerd. Na deze avonddienst hebben we een 24 uur gebedsmaraton 

georganizeerd, om de half uur kwamen mensen bidden, er waren ongeveer 80 

deelnemers, geen minuut bleef zonder bidder, ook in de ncht niet, zelfs waren momenten 

als er 5-6 ook stonden te bidden. De afsluiting van deze gebedsmaraton was op Witte 

Donderdag het avondmaal bij tafels, die in de hele Hongaars Gereformeerde kerk uniek 

is, na de avondmaal groet iedereen, die op zijn of haar linke en rechte hand zit met een 

heilige kus. Deze keer waren 132 mensen bij deze avondmaal, er komen vele mensen ook 

uit andere gemeenten en kerken ook. Het was erg gezegend, en hoewel wordt heel slecht 

weer voorgespeld, we hopen, dat morgen weer ongeveer 9oo mensen tot de drie diensten 

komen. Ik ben heel dankbaar voor onze hulppredikant, hij is heel actief, we kunnen goed 

samenwerken, en we vullen elkaar goed aan, we hopen nu minstens 4 jaar samen te 

mogen werken in de gemeente. Ook voor de gemeente is goed een nieuwe stem te horen, 

na 18 jaren raak je al een beetje „uitgepreekt”, hoewel ik doe mijn best me niet te 

herhalen. Met ons gezin gaat het God zij dank goed, drie van de kinderen zijn nu thuis, 

onze zoon en schoondochter gaan allebei al preken met Paasfeest, onze zoon in Campia-

Turzii(dit zal voor de meesten bekend zijn, een grotere stadje na Cluj) onze 

schoondochter in een stadje bij Zalau, ze hoort tot de andere bisdom. We waren God zij 

dank niet ziek in deze winter, 1-2 dagen heeft ons de griep even wat geraakt. Als God ons 

laat leven, dan hopen we met koninginnen of nu koningdag in Nederland zijn, we komen 

met een groep mensen uit onze gemeente naar Schoonhoven, onze trouwe 

zustergemeente. We hopen weer in september met mijn vrouw ook naar Nederland te 

komen, om daar een twee week vakantie te houden, als dit doorgaat zullen we nog Jullie 

bekend maken. 

Ik preek morgen over 1Cor.15,3-10 Ik zal zeggen dat we zitten in een wonderbare 

ketting, die sinds 2000 jaren nog nooit onderbroken is. Er waren ongeveer 66 generaties 

sinds die tijd op deze aarde, maar er waren nog in elke generatie mensen, die deze 

evangelie van het sterven en opstaan van Jezus gekregen en dan doorgegeven hebben. Nu 

op deze paasmorgen hebben we de voorrecht, dat we ook een deel van deze ketting 

mogen zijn, we mogen deel krijgen in deze wonderlijke heilsgeschiedenis. We mogen 

met dankbaarheid terugdenken, aan de generatie van onze ouders, grootouders, aan onze 

lichamelijke en geestelijke vaders en moeders, die deze heerlijke boodschap aan ons 

hebben doorgegeven. Maar we mogen kijken ook aan die generatie,die na ons komt, dat 

we de opdracht tegenover hun volbrengen, om de evangelie ook aan hun door te geven. 

God beware ons, dat dit even aan ons zou mislopen. Zes jaar geleden waren we in 

Zwitserland bij een lieve famielie, s morgens deden we net als thuis, we namen Gods 

Woord, we hebben daaruit gelezen en gebeden, dan zij onze gastvrouw: dit deden mijn 

ouders net zo, maar dit is nu in Zwitzerland al  bigotte fanatisme beschouwd, en daarom 
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doen we dit nier meer. Wat jammer, God beware ons ervan, we moeten erg dankbaar zijn, 

dat bij ons ook de communistische, ateistische regering kon de ketting van het evangelie 

niet doorbreken en onderbreken. De inhoud van het evangelie is, dat Jezus is gestorven, 

daarna opgestaan en daarna is verschenen aan de discipelen. Hij wil ook aan ons 

verschijnen, Hij doet dit ook in verschillende vormen. 

a. In de kleine gebeurtenissen van ons dagelijks leven. Als we de kleine dingen met grote 

liefde en groot geloof kunnen doen, dan verschijnt Hij. 

b. Maar hij is ook in de grote gebeurtenissen van ons leven, als we genezen van een 

ziekte, als iets bijzonders in ons leven gebeurt. 

c.Hij is in Zijn Woord, als we de Bijbel nemen en daarin lezen. 

d.Hij is ook nu aanwezig op de avondmaalstafel, in het brood en in de wijn(we nemen 

namelijk ook met pasen avondmaal in deze dagen in 8 dagen nemen e 3 keer avondmaal, 

met palmzondag is namlijk bij ons belijdenis, en dan ook nog op Witte Donderdag) 

d. in de vergeving van onze zonden. De naam van Petrus wordt nadrukkelijk vermeld, hij 

is diep gevallen, maar de Heere kwam tot hem, Hij heeft hem opgetild, vergeven, Hij 

heeft hem in zijn dienst genomen 

e. Hij is aanwezig in het gezin. Ook de naam van zijn broer Jakobus wordt vermeldt, zijn 

familie geloofde eerst niet in Hem, maar later wel. Laten we goede hoop hebben ook voor 

onze familieleden. 

f. Hij verschijnt in de gemeenschap, in de gemeente, Hij verscheen meer dan 500 mensen. 

We zijn nu ongeveer net zo veel mensen hier samen. De gemeenschap van de kerk is een 

geliefde plek van Zijn verschijning, we moeten er altijd zijn, om Zijn zegeningen te 

ervaren. 

g. Maar de mooiste is alj Hij ons persoonlijk verschijnt.n et als aan Paulus. Paulus zegt 

hij hier dat hij een miskraam was, zonder Hem zijn we allemaal zo. Zonder geloof aan de 

Opgestane Heer we worden onmenselijk, zelfs beestachtig. Hoe was Paulus vóór zijn 

bekering? Vol woede en haat, hij heeft mensen in boeien en gevangenis gezet, na hem 

was geschreeuw en huilen. Maar nadat de Opgestane Heer hem verschenen was, zijn 

leven was totaal veranderd, hij is tot een zegen geworden voor de hele wereld. We 

kunnen zeggen: we zijn niet Paulus. Ja we zijn er niet, maar de genade, die in ons werkt, 

en de Heer die hem verschenen is, is Dezelfde. En Hij wil ons ook gebruiken, waar dan 

ook, in welk werk dan ook in Zijn koningrijk. God geve, dat we trouw erin mogen zijn. 

 Nou lieve vrienden een paar korte gedachten uit mijn paaspreek. We denken met 

grote liefde aan Jullie, God geve Jullie gezegende Paasdagen in de aanwezigheid en 

kracht van de Opgestane Heer. 

 Met liefde wees hartelijk gegroet Istvan en de zijnen 

Ik zet deze rondbrief ook aan mijn persoonlijke blog, de titel is: lorincz-istvan-

alsovaros.blogspot.com, helaas de website van onze gemeente is al twede keer door 

hackers kapotgemaakt, nadat we maanden, honderde uren eraan gewerkt hebben, de 

duivel slaapt niet, dit zien we ook in deze, ik vind dit verschrikkelijk. 


