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TER INLEIDING

Waxirom ik dit boek schrgf

Aan iedere vrije christen breng ik een boodschap van de
ondergrondse kerk achter hrt ijzerai gordijn.
De ondergrondse" kerk, die ik vde jaren gdeid hd), besloot
dat ik sd het mogelijke zou doen om naar de vrije wereld te
komen en u een dringende boodschap overte brengen. Het
is, zoals u aanstonds zult lezen, een groot wonder dat ik nog
inlevenben en datikdevrijewereld heb bereikt In dit boek
geef ik de boodschap door, die mij is opgedragen door de
getrouwe, lijdende ondergrondse kerk in de communistische
landen.
Opdat de boodschap van de ondergrondse kerk uw voile en
emstige aandacht moge hebben, geef ik u eerst mijn eigen
getuigenis en vertel u iets over de arbeid van die kerk.

-  RICHARD WURMBRAND



HOOFDSTUKl.

Em GocUoochemmr vindt Christus

Ik'ben opg^oeid in een gezin zonder enige godsdienst In
mijn kindeijaren kreeg ik generld godsdienstige opvoeding
en op veertimjarige le^jd was ik reeds eea ovortuigde, ver-

. harde atheist Dit is bet gevolg geweest van een verbitterde
jeugd. Sedert mijn eerste levensjaren was ik een wees en in
de m'odlijke jaren van de eerste wereldoorlog heb ik sledits
nrmoede gekend. Op mijn vOertiende jaar ws^ ik een even
overtuigde Godlooc^enaar als de communistdi nu. Op die
leeftijd had ik al atheistische boeken gdezen en bet was niet
slechts ZD, dat ik niet in God of Christus geloofde, maar ik
haatte deze ideeSn en beschouwde ze als ̂ addijk voor de
menselijke geest Zo groeide ik op in een geest van verbitte-
ring tegenover de godsdienst
Maar, zoals iknaderhand heb verstaan, was ik door genade
^6n van Gods uitverkorenen, om redenen die ik niet begrijp.
Oatwarenredenendienietstemakenhaddenmet i^ in mijn
karakter, want dat was zonder meer slecht Ctfschoonik een
Godloochenaar was, gevoelde ik mij toch door iets onvo:-
klaarbaars aangetrol^en tot kerkgebouwen. Het vid mij
moeilijk langs eoikdrktekomenennietnaar binnen te gaan.
TOchbegre^ iknooit water in diekerken gebeurt Ik luister-
de ̂ aar de preken, maar zij spraken niet tot mijn hart Ik
was er bed zeker van dat er geen God is. Ik had een afkeer
i^an die g^achte dat God een Meester is Die ik ̂ ou hebben
te gdid(£tzameh. Ik haatte de verkeerde voorstelling van
God die in mijn gedachten aahw^ig was. Maar hoe graag
had ik gewild dat er ergens in hd hiidddpunt van het heded
een lieChebbend hart zou bestaan. Ik heb zo weinig gekend
van de vreugden van kindshdd en jeugd. Ik verlangde er

dat er temninste ergens een lie^ebbend hart zpu zijn
dat bbk. voor mij klopta
ik Wist'dat er geen God was, maar ik was bedrp^d dat er
niet zulk een God van liefde bestond; In dit inneriijke geeste-
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lijke conflict staple ik eens een roonis-katholieke kerkbinnen;
ik zag daar mensen knielen en lets zeggen.- Ik zei tegen mij-
zelf, dat ik naast hen wilde neerknielen omde woorden op te
vangen die ze zeid^ en hun gebedennate zeggen om te zien
of er. iets zou gebeurai. Ze zeiden een gebed tot de heilige
maagd: „Wees gegrod, Maria, vol van genade". Ik sprak
ze die woorden na, en nog eens, en nog eens. Ik kedc op
naar bet b'eeld van Maria, maar er gebeinrde niets.
maakte mij erg verdrietig.
Op zekere dag, hoewel ik een zeer overtuigd afli€3st was,
bad ik tot God. Dat gebed was zo ongeveer als yolgt: „God,
ik weet zeker dat U niet bestaat. Maar als U bij geval toch
bestaat, wat ik betwist, dan is hetnietmijn plicht om in U
te geloven, maar dan is bet Uw plicbt U aan mij te op^-
baren". '
Ik was een atb^st, maar mijn atbdsme gaf geen vrede a^
mijn bart. In deze tijd van innerlijke beroering was er
zoals ik later ontddcte — ui edi dorpboog in de bergen van
Roemenie een oude timmerman die aldus bad: „Mijn God,
ik beb U op aarde gediend en ik vdrlang er naar mijn loon
te ontvsingen zowel op aarde als in debem^ EJn dat loon
zou wezen, dat ik niet zal sterven voordat ik een Jood tot
Cbristus gebracbt beb, want Jezus is mt bd Joodse volk
voortgdcomen. Maar ik ben arm en oud en ziek. Ik kan er
niet op uitgaan om een Jood op te zodcen. 'In mijn dorp
zijn ze niet Brengt U een Jood naar mijn dorp en dan z^.
ik mijn best doen bem tot Cbristos te Idden . _ , ,
Ids onweerstaanbaars dreef mij naar dat dorp. Ik bad er
niets te doen. Roemenie beeft twaalf duizend dorpen. Maar
ik ging ddt dorp. Omdat ik een Jood ben, bebandddc
de timmerman mij md eenvoorkomoidbeid'Zoals bdmpoiide
mdsje nid ten deel valt Hij zag in mij bd antwoor4 op zijn
gebed ei bij gai mij een Bijbd te lezen. Nu bad ik al vde
maldi in de Bijbd gdezen uit kulturde belangstdling. Ma^
de Bijbd, die bij mij gaf, was een bed ander soprt Bijb#
Zoals bij mij later beeft vertdd, bad bij samen md zijp.
vrouw uren aaneen voor mijn bekering en voor de
van mijn vrouw. De Bijbd, die bij mij gegeven hadi wis
nid zGzeer gesdireven in letters als wd in ylanmien_ d^^
liefde, ontstoken door zijn gebeden. Ik kon bem nauwebjls
lezen. Ik kon er slecbts over zitten scbrden, als ik ̂ jn eigen
slecbte leven vergdeek md bd leven van Jezus, mijn onrem-
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heid metZijnreinheid, mijnhaatmetZijnliefde, m Hij heeft
mij aarigenomen om van de Zijnm te worden.
Spoedig daama werd ook mijn vrouw bdceerd. Zij bracht
anderen tot Christus, en die anderen brachten nog meer
ziden tot Christus, en zo is in Roemenie een nieuwe Lutherse
gefneente ontstaan.
Toen kwam de Nazi-tijd. Wij hebben veel te lijden gehad. In
Ro^enie trad het nazisme op in de vorm van een dictatuur
van extreem orthodoxe elemental, die zowel protestantse
groepen als Joden vervolgden.
Reeds voordat ik als predikant was bievestigd en zelfs eer ik
voor predikant had gestudeerd, was ik praktisch de leider
van deze gemeoite, omdat ik haar gesti^t had. Ik was er
verantwoorddijk voor. hi de nazi-tijd zijn mijn vrouw en ik
verschillenda malen gearresteerd, geslagen, en voor de nazi-
rechta*s gesleept De nazi-terreur was erg, maar toch nog
slechts een voorproeQe vam wat komen zouonderde commu
nist^ Aan mijn zoon Mihai moest een niet-Joodse naam
gegeven wordra om te voorkomen dat hij gedood zou wor
den.

T6ch hebben deze nazi-tijden-66n grootvoorded gehad. Zij
leerden ons dat lichamelijke slagen konden wordra verdra-
gen, dat de menselijke geest met Gods hulp verschrikkdijke
folterigg^ kan doorstaan. Ook leerden zij oijs de techniek
van g^eime christelijke werkzaamheid en dat was een voor-
bereiding voor de vpd zwaardere beproeving, die nog komen
zou — edi beproeving, die al voor de deur stond.

Mijn prediking tot de Russen

Uit wroeging over het feit, dat ik een Godloochenaar geweest
ben, heb ik er sedert de 'dag van mijn bekering naar ver-
i^gdf i^enov^ de Russen te kunndi getuigen. De Russen
zijh mensen, die vanaf hun kinderjaren zijn opgeyoed in het
athdsme. Mijn verlangen om Russen te bereiken, is in ver-
vulling gegaan. Dat begon al in de nazi-tijd, doordat wij in
Roemenig vele duizendenRussischekrijgsgevangaienhadden
en het mogelijk was als christen onder hen te arbeidoi.
Het is een dramatische en ontroerende arbeid geweest Nooit
zal ik mijn eerste ohtmoeting piet een Russische gevangene
yergeten. Ifij vartelde mij dat hij genie-of&ier was. Ik vro^
hem of hij in God geloofda Als hij „neen" g^egd had, zou
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ik dat niet zo ttg gevonden hebben. vHet is bet recbt van
ieder mens om te gdoven of niet te gdoven. Maar teen ik
hem vroeg of hij in God gdoofdd keek hij mij md nid-
begrijpende ogen aan en zd: „Ik heb geen order om te ge-
loven. Als ik een ordd kr^, z^ ik gdoven".
De tranen liqjen mij over de wangen. Het was of mijn hart
verscheurd werd. Hier stond een man voor mij wiens geest
dood was, een man die het grootste geschenkhad verloren
dat God aan het mensdom heeft gegeven, namdijk om een
persoonlijkhdd te zijn. Hij was een willoos werktuig in de
handen van de commimisten, berdd om op bevd te gdoven
of nid te gdoven. Hij kon nid meer voor zichzelf denkoL

, Dit was een typische Rus na aldiejaren van communistische
overheersing! Na de schok van hd zienwathd communisme
aan menselijke wezens gedaan heeft^ heb ikGodbdoofd mijn
leven aan deze mensen te wijden om ze bun persoonlij^dd
terug te geven en om ze gdoof te geven in God en Christttei
Ik hbefde niet naar Rusland te gaan om de Russen te be-
reiken. Het begon op 23 augustus 1944.— Russische troi^en -
tot een sterkte van 66n miljoen kwamen Roemenifi binnen.
Spoedig daarna kwamen de commimisten in ons land adh
de macht. Dit was het begin van een nachtmerrie, die hd
lijden in de nazi-periode onbetekenend deed schijnen.
In hd Roemenig van die dagen — hd heeft een bevoUdng
van achttien miljoen — tdde de communistische partij slechts
tien duizend leden. Maar Vishinsl^, Minister van Biiitdir
landse Zaken in de Sovjd-Unie, stormde het bureau van
onze. zo beminde koning Michael-I binnen, slo^ md de
vuist op de tafel en zei: ,,Umodcommunisten in de regering
benoemen". Leger en politie,werden ontwapend en zo zijn de
commimisten door gewdd'aan de macht gekomen, maar
bijna door iedereen gehaat Hd,i^as hdaas niet zondor de
medewerking van de Amerikaanse en Britse regeerders van
die dagen.
Mensen zijn verantwoorddijk voor God, niet alleen yOor
hun persoonHjke, maar Ook voor hun nationale zonderL He
tragedie van al die ohderworpen volken legt edi zware
antwoordelijkhdd op hd hart vah Amerikaanse en; BMtse
christenen. De ̂nnerikanen moden^ich bewust worden dat
ze bij tijden onwdend de Russen hebben geholpen ons een
regime van moord eh terreur op teleggen. Latoi de Ameri-
kanen dit go^ maken door nu deze gevangen volkeren te

-  - -
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hdpen om tot het licht van Christus te komen.

Liefde en verleiding spreken dezelfde tool

Toen de communisten eenmaal aan de macht gekomen
waren, hebben zij tegenover de kerk op geslqien wijze het
middd der verleiding gehanteerd. De taal van ̂ e lirfde en
de taal der verleiding zijn dezelfda lemand dieeen meisje tot
vrouw begeert en hij die haar slechts voor een nacht begeert
om zidi daama van haar te ontdoen, zeggen beider „Ik heb
je.Iief'. Jezus heeft ons gezegd deta^ der verleiding w61 te
onderscheiden van de taal der liefde, eh dewolven in schaaps-
klederen te onderscheiden van de echte schapen.
Toen de communisten aan de macht kwamen, wisten duiz^-
den priesters, pastoors en predikanten die twee stemmen liiet
te onderscheiden.
De commimisten belegden in het parlementsgebouw een
congres van alle christelijke kerken. Er waren vier duizend
priesters, pastoors en predikanten van alle kerkengroepen.
Deze vier diuzend priesters en predikanten kozen Jozef iStalin
tot ere-voorzitter van het congresr Hij was tegdijk voorzitter
van de Wereldbeweging der godlozen en een massamoorde-
naar van de christenen. Bisschoppen en pastoors stonden de
66n na de ander in ons parlementsgebouw op om te verkla-
ren dat commimisme en Christendom in principe hetzelfde
zijn en naast ̂ aar konden bestaan. De ene predicant na de
andere richtte zich in prijzende bewoordingen tot het commu-
nisme en zei dat de nieuwe regering verz^erd kon zijn vap
de trouw van de kerk.
IVhjn vrouw en.ik waren op dit congres tegenwoordig. Mijn
vrouw zat naast my en zei: „Richard, sta op en wis deze
schande van het gelaat van Christus af! Zespuwen Hem in
^^ig^icht". Ik zdtfegen mijn vrouw: „Als ik dat'doe, verlies
jSj je man". Ze zei: „Ik wil geen lafaard als man hebben".
Toen ben ik opgesfaan en heb het congres toegesproken. Ik
heb niet de moordenaars van de christenen geprezen, maar
Christus en God, en ik heb gezegd dat onze trouw allereerst
Hem moet gelden. De toespraken in dit congres werden per
radio uitgezonden en hd hele land heeft vanaf het spreek-
gestoelte .van het communistische parlement de boodschap
van Christus kunnen horen! Naderhand heb ik ervoor moe-
ten boeten, maar dat is het waard geweest.

16



Qrthodoxe en protestantse kerkdijke leiders wedijverden in
het zwichten voor het conimunlsme. Een orthodoxe bisschop
deed dehamer ensikkdopzijnmantden vroeg zijn priesters
hem riiet meer „Monsdgneur" te noGmen, maar ;,kameraad
bisschop'*. Ik woonde het Baptistencongres in de stad Resita
bij — eai congres onder de rode vlag — waar ze alien
staande het volkslied van de Soyjd-Uniehadden gezongen.,
De president van de baptisten verkondigde dat Stalin niet
anders deed dan de geboden Gods vervullen. Hij prees Stallii
als een groot leracir van de Bijbd! J^'iesters als Patraskoioe
en Rosianoe waren meer rechtuit ea werdenbeamhtenvan de
gdieime politie. Bisschop Rapp vem de Lutherse Kerk in
Roemenig ging in het seminarie leren dat God drie opea-
baringen had gegeven: ggn door Mozes, ggn door JezuSj en
de derde door Stalin, waarbij de laatste telkens hoger was
dan de vorige.
Ik moet hierbij opmerken dat de ̂c^cbaptisten, die ik harte-
lijk li^eb, hier niet aan meededen, en getrouw waren aan
Christus, wadrdoor ze veel moesten lijden. Maar de commu-
histen „kozen" hun leidq;s, en de baptisten hadden geen
andere kens dan ze te aanvaeirden. Datzelfde geldt vandaag
van de hoogste godsdienstige „leiding". '
Degenen, die dienaars van de communisten in plaats van
Christus werden, begonnen de broeders, die zich niet bij hen
voegden, aan^te klagen.
Zoals de Russische christenen na de Russische Revolutie ̂ n
ondergrondse kerk hebb^ gesticht, zo heeft de machtsover-
name door de communisten en het verraad van de zijde van
vele officigle kerkdijke leiders ons genoopt ook in Roemenig
een ondergrondse kerk te vormen — een kerk, die g^ouw
was in het evangdiseren, het verkondigep van het evangeUe
en het winnen van kindereh voor Christus. De communisten
verboden ̂ t alles en de officigle kgrkwashet daw mee eens.
Sameh met anderen startte ik het ondergrondse werk Naar
buiten bekleedde ik eeii alleszins acht^swaardige socMe
positie, die niets te maken had met mijn eigenlijke onder
grondse werk en slechts als dekmantel diende. Ik was pr^-^
kant van de Noorse Lutherse Zending en t^elijk
ik als vertegoiwoordiger van de Werddraad v^ Kerkdi in
^Roemenig (hi Roemenig hadden wij er geen flauw idee van
dat "Heze organisatie ooit met de communisten zou samen-
werken. In die dagen hidd ze zich in ons land niet niets
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anders bezig danmethulpverleningswerk). Dezebeidefuncties
gaven iiiij een uitstekende reputatie bij de autoriteiteii, die
van mijn ondergrondse arbeid niets wistai.
Dit werk bestond uit twee dden. Het ene was onze geheime
prediking onderde^nmiljoenRussischesPldaten. Hetandere
was onze ondergrondse arbeid onder de geknechte volkeren
van Roemenig.

Russen — mensen met „dorstige" ziden-

Het evangelie te verkondigen aan de Russen is voor mij een
op aarde. Ik heb het evangelie verkondigd aan men-

sen uit allerld volkeren, malsu: nooit heb ik een volk het
evangelie-zien indrinken als de Russen. Zij hebben zulke
dorsdge ziden. -
E6n van mijn vrienden, een orthodox priester, bdde mij op
en vertdde mij dat er een Russisch officier bij hem gekomen
was om te biechten. Mijn vriend kende geen Russisch. Maar
omdat hij wist dat ik Russisch spreek, had bij hem mijn
adres gegeven. De volgende dag kwam de man bij mij. Hij
had God lief, hij vorlahgde naar God, maar een Bijbd had
hij nog nooit gezien. Naar een godsdiehstoefening ging hij
nooit (kerken zijn ook erg schaars in Rusland). Hij had
generld godsdienstige opvoeding gdiad. De man-had God

. lief zonder ook maar de minste kennis van God te hebben.
Ik begon met hem de bergrede voor te lezen en de gelijke-
nissen van Jezus. Toen hij ze-gehoord had, danste hij in .
uitbimdige vreugde de kamer rond en riep: „Wat een.zeld-
zame sdioonheid! Hoe heb ik ooit kunnen leven zonder deze
Christus te kennen!" Hk was voqf het eerstdat ik iemand
zag die zo in vervoering raakte ovk: Christus.
Toen heb ik eoi font begaan. Dc ging hem de geschiedenis
vgn> Christus' lijden en kruisiging voorlezen, zonder hem
daarop' te hebben voorberkd. Dit had hij niet verwacht en
toen hij hoorde hoe Christus geslagen was, hoe Hij gekrui-
sigd was en dat Hij tenslotte stierf, liet hij zich in een leun-
stoei vallen m begon bitter te wenen. Hij had in een Heiland
geloofd en nu was zijn Heiland dood!
Ik keek naar hem en ikskiaamdemij dat ik mij een christen
had genoeihd en een pastor,, een iCermeester van anderen.
Nog nooit was ik dedgenoot van het lijden van Christus
geweest als thans deze Russische bfhcier. Zoals ik naar hem
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keek, was het mij als zag ik opnieuw Maria Magdal^a
schreiend aan de voet vanhetkrms,ennog steeds schreiende
toen zij ̂ an Jezus dacht als een lijk in een graf.
Toen las ik hem het verhaal vandeopstanding. Hij had niet
geweten dat zijn HeUand uit het graf was herrezen. Toen hij
deze heerlijke tijding hoorde,. sloeg hij zich op de knieSn en
zei een hedlelijke,maartochnaarikmeen, een zeer „heilige"
vloek. Dit was zo zijn ruw&'manier van zeggen. Weer was
hij verheugd. Hij schreeuwde h^ uit van blijdschap: „Hij
le!^! Hij lerft!" En weer danstehij dekamer rond, overstdpt
van gduk!
Ik zd tegen hem: „Laten we bidden!" Hij krade geen ge-
beden. Hij was onbekend met onze gewijde termen. Maar hij
ging met mij op de knieen en ditwaren de woorden van zijn
gebed: „0 God, wat bent U een fijne vent! Als ik U was
geweest en U was mij geweest, daiT zou ik U IJw zonden
nooit hebben vergeven. Maar U bent wd een bijzonder fijne
vent! Ik houd van U. met bed mijn hart".
Ik denk, dat alle engden in de hemd zijn opgehouden met
wat zij bezig waren te doen, om naar dit verheven gebed
van een Russisch officier te luisteren. De man was gewonnen
voor Christus!
In een winkd ontmoette ik eens een Russisch kapitein met
een vrpuwelijke ofRcier. Ze kochten allerldjdingen, maar
hadden moeite om met de winkdier te spreken, daar de man
vgedi Russisch kende. Ik hood aan hen te vertalen en zq.
maakten wij kennis. Ik nodigde hennit om' bij mij te kompn
eten. Voor dat we begonnen, zd ik tegen hen: „U bent in een
christdijk huisgezin en wij hebben de gewoonte te bidden"i
Ik bad in het Russisch. Toen legden ze hun mes en vork
neer; voor het eten hadden ze geen bdangstdlingmed. Zfe
stdden de me vraag na de andere, ovjer God, over Christus,
over de Bijbd. Zij wisten niets.
Het was niet jeenvoudig om met hen te sprekm. Ik vertelde
hun de gdijkenis van de man die h,onderd schapen liad, di
er 66n had verloren. Dat begrepen ze niet Ze vroegen: „Hoe
kon hij honderd schapen hebben? HeeftdekoUektieveboerd^
rij van de communisten hem die niet afgenom'en?" Toen
ik dat Jezus een Konmg is. Maar ze antwoordden: ,,Alle
kohingen ̂ qn slechte mensen geweest, die het volk tiranni-
seerden, en Jezus moet dus ook een tiran zijn". Toen ik hun
de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard vertelde,
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zeiden ze: „Nou, daar hebben ze goed aan gedaan om tegen
de eigenaar van de wijngaard in opstand tekomen. De wiji)-
gaard moet dgendom van de gemeenschap zijn". ^Ues was
nieuw voor ze. Toen ik bun vertelde van de geboorte van
Jezus, zeiden ze iets dat een westerling alledi maar gods-
lasterlijk kan schijnen: „Was Maria de vrouw van God?'
En zo heb ik door bet gesprek met ben en met vde anderen
leren inzien dat wij een volkomen nieuwe taal moeten ge-
brtiiken als wij na zbveel.jaren communisme aan de Russen
bet evangdie \^en verkondigen.
Zenddingen, die naax Centraal A£rikag^gen,baddenmodte
met bet vertalen- van bd woord uit Jesaja: „A1 waren uw
zonden als scbarlaken, zij zullen wit worden als sneeuw".
Niemand in Centraal Afrika beeft ooit sneeuw gezien, Ze
badden geen woord voor sneeuw. Daarom vertaalde men:
„Uw zonden zullen zo wit worden als bd vlees van d^ko-
kosnoot".

Evenzo moesten wij bet evangebe overzetten in de Marxis-
tiscbe taal om bd voor ben verstaanbaar te maken. Dat was
lets dat we uit onszelf niet konden, maar de HeiUge Geest
beeft Zijn werk gedaan door ons.
De kapitein en. de vrouweUjke officier kwamen diezelfde dag
tot bekering. Later bebben ze ons dikwijls gebolpen in ons
ondergrondse werk voor de Russen.
In bd geheim bebben wij vde duizenden Evangelidi en
andere cbristdijke Uteratuur gedrukt, die wij onderde Russen
verspreidden. yia de bekeerde Russiscbe soldaten bebben wij
bed wat Bijbds en Bijbdgededten Rusland- binnen kunnen
smpkkden.
Wij gebruikten ook nog een andere tecbniek om exemplaren
van Gods Woord in handep te spden van de Russen. De
Russiscbe ■ soldaten badden jarenlang gevocbten en vden
van- bdi badden kinderen in Ruslsmd die ze al die tijd nid
baddm gezien (De Russen zijn dol op kinderen). Mijn zoon
Mihai en andere kinderen onder de tien jasu* gingen naar de
Russiscbe soldaten op straat of in een park. Ze badden een
flink aantal Bijbels, Evangdi€n ̂  andere Uteratuur in bun
zak. Die Riissiscbe soldat^ gaven ben een scbouderklopje
en praattdi vrienddijk tegen hen, want ize dacbten aan bun
dgen kinderen die ze in zpvedjaren niet badden gezien. De
spldaten gaven bencbocola of snoep, en dekinderen op bun
beurt gaven oofe ids aan de soldaten — Bijbds en E\^ge-
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Ii6n, dieze giretig aannamen. Wat voor ons vaak te gevaar-
lijk was om openlijk te doen, dat deden de kinderen in vol-
komen veiligheid- Het waren „jorige zendelingen" ond^ de
Russen. De resnltaten waren uitstekend. VeleRussischesolda-
ten hebben op deze wijze hetevangeIieontvangen,als er gesen
andere-manier was het bun te geven.
Li die tijd „jaagde" ik dag en nacht op Russen om ze voor
Christus te winnen. Ik reisde, dikwijls met de trein^ mee,
omdat we in de treinen meer gdegenheidhaddenom met hen
tespreken.

lyediking in Russisclie kazernes

Wij werkten onder de Russen niet alleendoormiddel van h^
getuigenis van de enkeling. Er was ook een mogelijkheid
om in kleine bijeenkomsten te werken.
De Russen waren dol bp horloges. Ze stalen horloges van
iedereem Ze hielden de mensen op straat aan en ieder had .
zijn horloge af te gevei. Je kon Russen zien met verscheiden
horloges om iederepols'. Je zag soms vrouwelijke Russische
dffici^en die een complete wekker om huh hals hadden
hangen. Vroeger hadden ze nooit een horloge gehad en ze
kregen er nooit genoeg van. De RoemeniSrs, die een horloge.
wilden hebben, moesten naar de kazernes van het Sovjet-leger
om een gestolen horloge te kopen, niet zelden om hun eigen
horloge te kbpen. Daardoor was het bed gewboEfdat Roe-
menifirs de Russische kazernes binnen kwamen. Zo hadden
wij ook als mensen van de ondergrondse kerk een goed
voorwendsel om naar hen toe te gaan, namelijk het kopen
van een horloge.
Vobr mijn eerste poging om in een Russische kazeme te
prediken, had ik een orthodoxe feestdag uitgekozenpen ̂ el
het feest van Petrus en Paulus. Ik ginger dus been onder het
voorwendsel dat ik een horloge wilde kopen. Maar ik gaf
vobr dat het ene te duur, een ander te Idem, en weer eai
ander te groot was. Verschillende soldaten k^men om mlj
h^n staan en ieder hood mij iets te koop aan, Bij wgze van'
grap vroeg ik hen: „Heet iemsmd van jullie soms Pauhls of
Petrus?" Elr waren er een paar bij. Toen zei ik: „Weet je wd
dat het vandaag de dag is dat jiillie Orthodoxe Kerk Petrus
en Paulxis vereert?" (Sommigen van de oudere Russen wisfen
hd). Dus zd ik verder: „Weet je- wd wie Petrus en Paiilus
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geweest zijn?" Niemand die het wist Toen ging ik. ze van
Paulus en Petrus vertellen. Een van de oudere Russische
soldaten viel mij in de rede en zei: „Je bent niet g^omen
om een horloge te kopen; je bent hi^ gekomen om ons over
het geloof te vertellen. Kom hier inaar bij ons zitten en
spreek tot ons! Maar je ndoet erg voorzichtig wezen. Wij
weten wd voor wie we moeten oppassen. Die hier om mij

, heen staan, zijn alleipaal goed. Maar als ikmijn hand op
je knie leg, moet je alleen maar over horloges praten.;^Als ik
mijn hand weer terughaal, kun je weer met je toespraak

.  beginnen". Er stond in die kazerne een hele sch£u:e van
Russen om mij heen en ik verteldeze over Paulus en Petrus,
maar ook over Christus voor Wie Paulus en Petrus gestor-
ven waren. Zo van tijd tot tijd kwam er iemand in de buurt
die ze niet vertrouwden. De soldaat legde dan prompt zijn
hand op mijn knie en onmiddelHjk begon ik over horloges
te praten. Als die man weer weg was, ging ik weer door met
mijn prediking ovd Christus. Zeer vele malen werd dit b'e-
zoek herhaald met medewerking van christdijke Russische
soldaten. Velen van hun kameraden hebben Christus ge-
vonden. Duizenden EvangeliSn zijn in het geheim uitgereikt
Vden van onze broeders en zusters van de ondergrondse
kerk werden gevangen en zijn vreselijk geslagen, maar toch
hebben ze'onze organisatie niet verraden.
Bij deze arbeid hebben wij de vreugde gesmaakt broeders te
ontmoeten van de ondergrondse, kerk in Rusland en hun
ervaringen te vememen. Wat ons het meestopviel, was dat
er echte heiligen onder hen scholen. Jaren achtereen was hun
de conununistische leer ingehamerd! Sommigen van^en
hadden communistische universiteiten doorlopen, maar"zo-
8l1s een vis in zout water leeft oi toch zijn vlees ni^ zout
wordt, zo waren zij door <iie communistis^e scholen heen-
.gegnnn> maar hadden hun zielen rein en zuiver bewaard in
(Shfistiis. . .' '
Dffle Russische chrislenen waten zulke fijne mensen! Ze
zeiden: „ Wij weten dat de ster met de hamer en sikkd, die
wij op brae baret dragen, de ster van de antichrist is". Dat
zeiden ze'met grote droefheid. Ze zijn ons zeer behiilpzaam
geweest bij het verspreiden van het evangelic onder de andere
Russische soldaten.
Ik zbu kunnen zeggen dat ze alle christelijke deugden, beza-
ten, behedve die van de blijdsc^ap. Die kenden ze alleen bij
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hun bekering. Maar dan verdwe^ ze. Ik verwonderde mij
daar erg over. Eens vro^ ik aan een baptist: „Hoe komt
bet dat u geen vreugde kent?" Hij antwoordde: „Hoe zou ik
blij kunnen zijn als ik Voor de dominee van mijn kerk -ver-
bbrgen meet houden dat ik een ernstig christen ben, dat ik
een blddend leven leid, dat ik zielen tracht te winnen? De
dominiee van mijn kerk, is een verklikker van de Gehdme
Politie. Bij ons wordt de ̂ n door de ander bespionneerd en
bet zijn de herders, die de kudde vdraden. Hed dig) in ons
hart is er de vreugde des heils, maar die uitwendige blijd-
schap die u bezit — die kunnen wij niet meer hebboi".
„Christen-zijn is bij ons een dramatische aangdegenhdd ge-.
worden. Wann^ u als vrije christeneniemandvoorChristus
wint, dan wint u een lid van een rustig levende kerk. Maar
als wij ieniand winnen, dan wden wij dat hd best mogdijk
is, dat hij in de gevangenis terecht komt, en zdfs dat zijn
kinderen wezen worden. De blijdschap iemand tot Christus te
hebben gebracht, is altijd vermengd met dit gevod, dat er
een prijs moet worden bdaald".
We hadden eengeheelnieuwtyp^christenontmod: de christen
van de ondergrondse k^k.
Ook hebben we bier heel wat verrsissingen beleefd. Elvenals
er velen zijn die menen christen te zijn, maar bet in werkelijk-
heid niet zijn, zo hebben we ontdekt, dat er onder de Russen
velen. zijn, die menen atheist te zijn, maar bet in werkdijkheid
niet zijn.
Ik kre^ een Riissisch echtpaar bij me, .bdden warm beeld-
houwer. Toen ik met hen over God sprak, was hun antwoord:
„Neen, God bestaat niet Wij zijn „Bezboshniki"^'godlceem
Todi willen we u eens wat interessants vertdlen, dat ons is
overkomen. Eens werkten we aan een standbeeld van Stalin.
Onder bet werk stelde mijn vrouw mij de vraag: „Zeg man,
heb je wd eens nagedac^t over de duim? Als wij de duim
niet tegenover de andere yingers konden plaatsen, als dus de
vingers van de handjietzowarenalsonze tenen, dan zouden
we geen hamer kunnen vasthouden, ook de houten hamer
. niet, gem enkel gereedschap, gem boek, zjdfs gem sti^e
brood. Zonder die kleine duim zou bet mens^evm oiDHoge^
lijk zijn. Nu dan: wie heeft die duim gemaakt? Op school
hebbm we.allebei bet marxisme geleerd m we wetm dus dat
hemel m aarde van zichzelf bestaan. Ze zijn niet door God
geschapm. Zo heb ik bet gdeerd en.zo gdoof ik bet bok.
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Maar als God dan niet de hand en de aarde, maar alledi
de duim zou hebben geschapen, dan zou Hij toch reeds'
da£u:om vereerd moeten worden. -
Wij eren Edison en ai Stephenson, die de gloeilamp, de
tddoon, de trein.en dergdijke dingen hebben uitgevonden.
Maar waarom zouden we hem niet eren, die de duim heeft^
uitgevonden? Als Edison geen duim had gehad, dan zou hij
niets hebben uitgevopden. Dan kan bet alleen maar biUijk
zijn om God te ver^en, die deduimheeft gemaakt*'. De man
werd heel erg boos, zoals mannen dikwijls boos worden als
bun vrouw wijze dingentegenhenzegt: „Zegniet zulke dwaze
dingen! 'Je hebt gdeerd dat er geen God is. En je kunt ten
slotte nooit weten of er geen afluisterapparaat in het huis zit
en dan krijgen we de grootste moeite. Zeg nu maar eens en
voorgoed tegen jezelf dat er geen God is. In de hemel is
niemand!" ,
Hia*op hernam zij: „Dat is dan nog groter wonder. Als in
de hemel die almachtige God was in Wie in*hun onnozelheid
onze vOorouders geloofden, dan zou het heel natuiurlijk zijn
dat wij een dmm hebben. almachtig God kan alles, dus
kan Hij ook een duim maken. Maar als er in de hemel
niemand is, dan ben ik wat mij aa^i^S^^t besloten met heel
mijn hart de „Niemand" te vereren, die de duim heeft ge-
maakt".

Zij zijn aanbidders geworden van.deze „Niemand"! Him
gdoof in deze „Niemand" is met de tijd toegenomen, zodat
ze geloofden dat Hij niet alleen de Schepper is van de duim,
maar ook van de sterren, de bloemen, de kinderen, en van
al wat schpon is in het leven.
Het was precies als in vroeger dagen in Athene, waar Paulus
vereerders van de „onbekende God" ontmoette
Dit echtpaar was onuitsprekelijk gelukkig toen ze van mij
:hoorde)a:daf ze terecht hadden gdoofd, ̂  dater in de hemd
werkeUjk een^,,No-body" is (het Engelse woord voojr „nie-
mand"; letterlijk vertaald: ,,geen lichaam"), een God, Die
een G^t is, een Geest van liefde, wijsheid, waarheid en
kracht, Die hen zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
zond om Zichzelf yoor hen te offeren aan het-kruis.
Ze hadden in God geloofd zonder-het te weten. Ik heb de "
grote vreugde gesmaakt hen nog een stap verder te mogen
leiden, namelijk tot de ervaring der verlossing en der ver-
.zoening.
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Eens ontmoette ik op straateenvrouwelijkeRussischeofficier.
Ik ging naar haar toe eoi verontsdiuldigde mij aldus; „Ik
weet dat het bnbeleefd is een onbekende dame op straat aan
te spreken, maar Uc ben predikant ̂  mijn bedbdingen zijn
ernstig. Ik zou u over Christus willen spreken". Ze vroeg:
,„Hebt u Christus lief?" Ik antwoordde: „Ja, met heel mijn
hart". Toen vid ze in mijn armen'en kuste mij. Het was een
hed pijnlijke situatie voor een dominee, dus kuste ik haar
ook, in de hoop daf demensenzoudendenken dat we fanulie
waren. Ze rig) uit: „Ik heb Christus ook lief!" Ik nam haar
mee naar ons huis. Daar kwam ik tot de ontdekking, dat ze
nids van Christus wist, absoluut niets, behalue de naam.. En
toch had ze Hem lief. Ze wist niet dat Hij de Zaligmaker is,
en ook niet wat zalig wordenbd^eni Zewist nid eens waar
en hoe Hij gdeefd had en gestorven was. Ze wist niets veil
Zijn leer, Zijn leven en Zijn werk. Ze was voor mij een
psychologische curiositeit Hoe kun je iemand liefhebben*als
je alleen maar zijn naam wed?
Toen ik daarnaar vroeg, legde ze hd mij uit; „Als kind heb
ik lezen gdeerd met behulp van afbeddingen. Voor een „a"
stond er een appd, voor een ,,b" een bd, enzovoort Toen
ik op de midddbare school kwam, werd mij gdeerd dat hd
mijn heilige plicht was, hd communistische vaderland- te
verdedigen. Ik werd onderwezen omtrent de communistisdie
moraal. Maar ik' wist nid hoe een „heilige plicht" of een
,,moraal" er uitziet^ Daar had ik dus een afbedding voor
nodig. Nu wist ik, aat onze voorouders een afbedding hid
den gehad vdor alles wat mooi en lofldijk en waar was in
hd leven. Mijn grootmoeder boog zich altijd voor die af
bedding en zd dat dit een afbedding was van lemiEmid die
~,Cristos" (Christus) heette. En daar hidd ik van om de
naam. Die naam werd zo werkelijk voor md" AUeai al hd
noemeil van die naam gaf diis reeds zoved blijdschap.
Toen ik naar haar luisterde, werd 4k herinnerd asm wat er
in de brief aan de Filippenzen staat, namdijk dat dke knie
zich buigen zaL Missclden zal de antichrist de kennis Gods
een tijdlang uit de werdd kunnen wegnemen. Maar er z^
kracht ischuilen, alleen al in de Naam van Christus, en dM
zal mensen tot het licht Idden.
Met blijdschap heeft ze in mijn huis Christus gevonden, en
Hij, Wiens Naam ze liefhad, leefde nu persoonlijk in haar
hart.
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leder voorvat dat ik met de Russen hele^de, was yol poSzie
en diepe zin. Een muster, die Evangelien verspreidde op de
stations, gaf aan een bdangstdlend officier mijn adres. Op
zdcere avond stapte hij mijn huis'binnen, eenknappe, slanke
Russische luitenant. Ik vroeg hem: „Wfeit kan ik voor u
doen?" Hij antwoordde: „Ik ben gekomen om licht".
Ik begon hem de meest essentifilegededtenuitde Schyift voor
te lezen. Toen legde hij zijn hand op de mijne en zei: „Ik
verzoek u uit de grond van mijn hartmij niet op e^dwaal-
spoor te leiden. Ik behpor tot een volk dat in bet duister is
gehouden. Zeg mij dus alstublieft, of dit het betrouwbare
Woord van God is". Die verzdcering gaf ik hem. Hij herft
uren aaneen geluisterd en — Christus aangenomen.
De Russen zijn in godsdienstige zaken nooit oppervlakkig of
ondiep. Hetzij dat ze tegen de godsdienst streden of dat zij
erv66r waren en Christus zochten, altijd legden zij er heel
hiin ziel in. Dg^arom is in Rusland ieder christen tegelijk een
zendding, die -er op uit is om ziden te winnen. Daarom is
ook geen land ter werdd zo rijp en vruchtbaar voor de
Evangelieprediking. De Russen behoren van nature tot de
meest rdigieuze volkeren ter wereld.- Heel de koers van de
wereld zou kunnen veranderen, als wij hen met kracht het
evangelie brengen. Het is niets minder dan een tragedie dat
■onder de volkeren van Rusland de grootste honger nagir het
Woord van God wordt gevonden en dat toch bijna iedereen
ze heeft afgeschreven.
In de trein zat eens een Russisch officier tegenover mij. Ik
had nog maar een paar minuten met hem over Christus
gesproken toen hij uitvid met een vloedgolf van athdstische
argumenten. Marx, Stalin, Voltaire, Darwin en anderecitaten
tegen de Bijbd vlodden zo maar uit zijn mond. Hij liet mij
geen gdegdiheid om hem te weersprdcen. Hij sprak bijna
aen uur lang.om mij te overtuigen dat er geen God is. Toai
hij klaar was, vroeg ik hem: „Als^a: geen God is, waarom
bidt u dan als u in moeilijkheden bent?" Als 66n, die op
heterdaad betrapt wordt, antwoordde hij: „Hoe weet udat ik
bid?" Ik liet hem de kans niet om te ontsnappen: „Ik stdde
mijn vraag eerst; ik vroeg waarbm u bidt Wilt u daar op
antwoorden?' Toen boog hij zijn hoofd en erkende: „Aan
het front, toen we door de Duitsers omsingdd waren, toen
baden we allemaal! Hoe we datmoestendoen, wisten we niet
Dus zeiden we maar: „God en de ziel van moeder". En dat
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is vast een goed gebed in de ogen van Hens, Die het hart
aanziet

Onze arbeid onder de Russen heeft veel vrucht gedragen. Ik
denk aan Rotr (Peter). Niemand weet in welke Russische
gevangenis hij gestorven is. Hij wasnogzojong — misschien
net twintig. Hij was met het Russische leger naar Roemenig
gekomeh. In een ondergrondse bijeenkomst werd hij bekeerd
en hij vroeg mij hem te dopen.
Na de doop vroeg ik hem ons eens te vertellen welk vers siit
de Bijbel hem het meest getroffen had en aanleiding geweest
was cm tot Christus te komen. Toen vettelde hij dat hij met
aandacht had geluisterd toen ik in een van onze geheime
bijeenkomsten Lukas 24 gelezen had, de geschiedenis van
Jezus' oiitmoeting met de twee discipden die naar Emmaus
gingen. Tooa ze dicht bij het dorp kwamen „hidd Hij Zich
alsof Hij verder gaan zou". Piotr zd; „Ik vroeg mij af
waarom Jezus dit deed. Hij wilde toch bij Zijn dik:ipd^n
blijven? Waarom zei Hij dan, dat Hij verder wilde gaan?
Mijn verklaring was, dat Jezus bdeefd is. Hij wou er abso-
luut zeker van zijn dat Hij begeerd werd. Toen Hij zag dat
Hij welkom was, is Hij graag met hen het huis binnenge-
gaan. De communisten zijn onbdeefd. Md gewdd dringen
zij ons hart en onze geest binnen. Zij verplichten ons van de
vroege morgen tot de late avond naar hen te luisteren. Dat
doen ze door him scholen, hun radio, hunkranten, aanplak-
biljetten, films, atheistische bijeenkomsten en wat niet Je
mod aldoor naar hun godloze propaganda luisteren, of je
wilt of niet Jezus eerbie^gt onze vrijheid. Hij klopt vriende-
lijk op de deur. Jezus heisft mij gewonnen door Zijn beleefd-
heid". Dit scheirpe contrast tussen het commiinisme en Chris
tus had hem overtuigd. '
Hij is. niet de enige Rus die getroffdi is door deze trek in
Jezus' karakter (zdf had ik er als predikant nooit bij stilge-
staan).
Na zijn bekering heeft Piotr tdkens weer zijn vrijhdd en zijn
leven gewaagd om vanuit Roemenig christelijke literatuur te
smokkden^en hulp te bieden aan de ondergrondse kerk-- in
Rusland. Ten slotte werd hij gepakt. Ik wed dat hij in 19S9
nog in de gevangenis was. Is hij gestorven? Is hij reeds in
de Hemd, of zd hij de goede strijd op aarde nog voort? Ik
wed het niet God alleen wed waar hij thans is.
Evenals hij zijn rtog vde anderen niet alleen maar bekeerd.

t
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Wij moeten nooit ophotiden als we eehmaal een zid voor
Christus hebben gewonnen. Want daarmee heeft men nog
ma^ ha^ werk' gedaan. ledere zid, die voor Christus ge
wonnen is, mod zelf een zidenvanger worden. De Russen
werden nid slechts bekeerd, maar werden „zendelingen'' in
de ondergrondse kerk. Ze werden zorgdoo§ en vermetd om
Christus* wil en plachten te zeggen dat het maar zo wdnig
was dat ze konden doen voor die Christus, Die voor hen
stierf.

Ondergrondse predjking onder een geknechte natie

De tweede tak van onze arbdd was het ondergrondse zen-
dingswerk onder de Roemenigrs zdf. '
A1 hed spoedig liden de communisten hun masker vallen. In
hd begin maakten zij gebruik van misldding om de kerke-
lijke Iddslieden aan him zijde te krijgen,maar daarna begon
deterreur. Duizenden werden gearresteerd. Ookbijons begon
hd een dramatisch gebeuren te worden om een zid voor
Christus te winnen, zoals dit reeds lang )t>ij de Russen hd
geval was. Later heb ik zelf in de gevangenis gezden met
mensen, die ik met Gods hulp voor Christus had mo gen
winnen.

Ik zat in^de cd met iemahd die zes kinderen had achtergda-
ten en die nu om zijn christdijk gdoof gevangen zat Zijn
vrouw en kinderen verhongerden. Hij zou ze misschi^ nooit
terug zien. Dc vroeg hem: „Vod je nu geen wrok tegen mij,
omdatikje tot Christus gddd heb en omdat als gevolg daar-
van jegeziner zoellendigaantoeis?" Hij zd: „Ik heb geen
woorden om mting te geven aan mijn dankbaarhdd dat u
mij tot^deze rijke Hdland hebt gebrachi Ik zou hd nooit
anders kunnen wensdi".
Hpt was geen eenvoudigezaak, in deze nieuwesituatie Chris
tus te verkondigen. Het gdukte ons verschillende christelijke
traktaatjes te drukken en ze door, de strenge censuur van de
'Comniunisten te krijgen. We toonden de communistische'
censor een bodge, dat op de voorpagina een afbedding had
-van Karl Marx, de grondlegger van hd communisme De
boeken hadden tot titd: ,,Godsdienstis opium voor hd voUc",
of ids dergelijks. Hij dadit dus dat hd communistische boe-
kra waren en zette er zijn stempd op. In deze boekai gaven
wij de bpOdscha^ van Christus door, na eehpaar bladzijden

N
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vol aanhalingen lut Marx, Lenin of Stalin, die de censor
natuurlijk wd aanstonden.
De ondergrondse kerk is slechts gedeeitelijk ondergronds.
Ev^als bij een ijsberg is een klein gedeelte van bet wdk
zichtba'ar. Zo gingen we met deze ,^onmiunistische" bodqes
naar de communistische betogingen en deelden ze onder de
communisten uit .En de communisten, omdat zij de foto van
Marx zagen, wedijverden onder elkaaromhetboekte kopem
Tegen de tijd dat zij op bladzijde 10 waren gekomen en
ontdekten dat bet allemaal over God en over Jezus ging,
waren wij al een bed eind weg.
Het was niet gemakkdijk om onder de nieuwe omstandig-
beden te prediken. 0ns volk werd zwaar verdrukt. De com-
mimisten namen van iedereen alles af. De boer namen ze de

landerijen en de scbapen af. Een kapper of een kleermaker
nameri ze bet winkdtje af. Nid alleen de kapitalisten werden
uit bim' dgendommen ontzet. Ook de zeer armen bebben ved
gdeden. Bijna i^er gezin bad wd iemand in de gevangenis
en de armoede was grooL En de mensen vroegen: „Hoe kan
een God van liefde de overwinning van bet kwade todaten?"
Het zou voor de eerste apostden ook nid eenvoudig geweest
zijn om Cbristus te prediken op Goede Vrijdag, toen Jezns,
stervende aan bet loruis, de woorden sprak: „MijnGod, Mijn
God, waarom bebt Gij Mij verlaten?" Maar bet fdt zelf dat
bet werk werd gedaan, bewijst dat'bet uit,God was en nid
uit ons. Het cbristebjk gdoof beeft op zulke vragen een ant-
woord. Jezus beeft ons gesproken over de arme Lazarus, die
in ̂ijn dagen verdrukt werd zoals wij verdrukt werden: dood-
ziek en bongerig, te^jl de bondenzijnzwerenaflikten, maar
bd eind was dat de engd^ bem droegen in Abrabams
s(^oot ■

Hoe de ondergrondse kerk ten dele in het openbaar werkte

De ondergrondse kerk kwam bijeen in partikuliere buizen, in
bossen, in kdders, en waar zij maar kon. Daar, in bet ge-
beim, werd dikwijls de „openbjke" arbeid voorbereid. Omler
de communistis(^e overbeersing ontwierpen wij planndi
voor straatprediking. Dit werd na enige tijd wd bijzonder
gwaarUjk, maar bierdoor konden we velen bereiken, die we
anders nid konden bereiken. Mijn vrouw was op dit terrein
bijzonder aktief. Enkde cbrMenen kwamen bed rustig op de
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hoek van een straat bijeen en begonnentezingen. De mensen
kwameri dan om hen been staan om te luisteren naar het
mooie gteang en daarna hield mijn vrouw haar toespraak.
We verlieteii de plaats voordat de politie kwam.
Op zekere middag, toen ik ergens anders bezig was, hield
mijn vrouw een toespraak voor duizenden arbeiders, bij de
ingang van de grote „Malaxa"-fabriek, indestadBoekarest
Zij sprak tot de arbeiders over God en over het heil. De
volgende dag zijn vele Eirbeiders in d^e fabriek doodgescho-
ten nadat ze gerebelleerd hadden tegen het onrecht door de
commimisten bedreven. Ze hadden de bbodschap juist op
tijd gehoord!
Wij zijn een ondergrondse kerk, maar evenals Johannes de
Doper spraken wij openlijk tot de mensen en tot de regeerders
over Chiristus. Eens, op de trappen van 66n van onze rege-
ringsgebouwen, wisten tweenhristenen zich 6en weg te banen
naar onze eerste minister Georghiu Dej. In de weinige ogen-
blikken, die ze hadden, getuigden ze tegenover hem van
Chiistus, en drongen' er op aan dat hij zich zou afkeren van
zijn zonden envandevervolging. Hijliethen om dit vermetel
getuigenis in de gevangenis werpen. Jaren later, toen die^
zdfde eerste minister Georghiu Dej emstig ziek was, heefl het
zaad van het evangelie, dat zij jaren geledenhadden gezaaid
en waarvoor ze zbveel hadden moetien lijden, vrucht gedra-
gen. In zijn nood herinnerde de eerste minister zich de woor-
den die tot-hem gesproken waren. Die woorden waren, zoeils
de Bijbel zegt, „levend en krachtig en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard". Zij sneden door de hardheid van zijn
hart been en hij onderwierp zijn leven aan Christus. Hij
bdeed zijn zonden, nam Christus aan en begon Hem te
dienen in zijn ziekte. Niet lang daama stierf hij, maar hij
^ng naaur zijn pas gevonden Heiland en dat ̂ es omdat
twee christenen berdd waren geweest de prijs te betalen. Ze
zijn typerend voor de moedige christenen in de communis-
tische landen.
Zo werkte de ondergrondse kerk niet alleen door geheime
bijeenkoiiisten en dandestiene aktiviteiten, maar ook in-bet
moedig, openlijk bekend maken van bet evangdie op de
communistische straten en ami de communistische Idders.
'Daar moest een prijs voor betaald, maar wij waren er toe
bereid. En ook vandaag is de ondergrondse kerk nog bereid
de prijs te bdalen. De geheime politie hedt de ondergrondse
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kerk hevig vervolgd, want zij begreep dat dit het enig over-
gebleven dodtreffende verzet was. En dat het juist die soort
van verzet was, het geestelijk verzet, dat, als het ongemoeid
gelaten werd, hun aSieistische macht zou ondermijnen. Zij
onderkende, zoals slechts de duivel dat kan, eenrechtsfreekse.
bedreiging. Zij wisten dat, als iemand in Christus gdoofde,
hij nooit meer een gedachtdoos en gewillig onderdaan zou
zijn. Zij wisten dat ze mensen gev^gen kpnden zetten, maar
dat ze het gdoof in God niet gevangen konden nemen. En
daarom vochten ze zo hard.
Maar de ondergrOndse kerk heeft ook haar sympathisanten
en leden zelfs in de communistische regeringen en bij de ge-
heime politie. Wij hebben christenen instrukties gegeveh om
zich aan te sluiten bij de geheime politie en de meest gehate
en verachte uniform uit hed het land aan te trekken, "opdat
zij de aktivitdten van de geheime politie konden rapporteren
aan de ondergrondse kerk. Dit hebben verschillendebroeders
van de ondergrondse kerk gedaan; hun gdoof moesten zij
verborgen houden. Het is niet gemakkdijk, door dgenfamilie
en vrienden te worden verachl om hd dragen van de com
munistische uniform, zonder hen jeeigenlijkemissietekunnen
verteUen. Toch hebben ze het gedaan. Zogroot was hun liefde
voor Christus.

Ik ben van de straat opgepakt en jarenlang is mijn verblijf-
plaats strikt geheim gehoudeh. Om uit te zoeken waar ik mij
bevond, is eeii christen-arts lid- geworden van de gdidme
politie! Als dokter van de gehdme politie had hij toegang tot
de cd van alle gevangenenenzohooptehij mij te ontdekken.
A1 zijn vrienden meden hem, denkende dat hij communist
was geworden (Rond te lopen in de uniform van de beulen
is een ved groter opoffering voor Christus dan de uniform
van een gevangene te dragen). De dokter vond mij in 6en
diepe, donkere cd en gaf bericht door dat ik nog in leven
was. Hij was de eerste vriend die mij in die eerste acht-en-
een-half jaar gevangenschap ontdekte! Aan hem is het te
danken dat hd nieuws werd vdrbrdd dat ik in leven was ot,
toen gedureode de Eisenhower-Kroestsjev „dooi" in . 1956
gevangenen werden vnjgdaten, hebben christenen ook om'
mijn bevrijding geroepen en beii ik inderdaadvOorkorte tijd
losgdaten. Als het niet om die christen-arts geweest was, (he
zich speciaal om mij tevindenbij degeheime politie aansloot,
dan-was ik nooit losgdaten, dan zou ik vandaag nog in de
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gevangenis zijn (of in het gr^).
Gebruik makend van hun positie bij de geheime politie,
hebben deze leden van de ondergrondse kerk ons vele malen
gewaarschuwd en zijn ze oiis tot grote steun geweest. De
ondergrondse kerk heeft thans nog mensen bij de geheime
politie, die de christenen beschermen en hen waarschuwen
voor dreigend gevaar. Sommigen bewegen zich in dehoogste
commimistische kringen, houden him geloof in Christus ver-
borgen en zijn ons tot grote steun. Eens zullen zij in de
hemel op6nlijk mogen uitkomen voor die Christus, Die ze nu
in het g^eim dienen.
Niettemin zijn vele leden van de ondergrondse kerk ontdekt
en. gevangen gezet. Ook wij hadden onze „Judassen", die
rapporteerden aan de geheime politie. Door ze tesla£in, door
ze bedwelmende middelen toe te dienen, door dreiging en
chantage probeerden de communisten predikanten en ge-
meenteleden te vinden, die bereid waren over hunbroeders te
rapporteren.
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HOOFDSTUK II.

Zowel in mijn officiele hoedanigheid als op ondergrondse
manier heb ik gewerkt tqt de negen-en-twintigste februari
1948. Dat was op een zondag, een prachtige zondag. Op die
zondag werd ik op weg naar de kerk ontvoerd door de ge-
heime politie. -Vroeger Had ik mij dikwijls afgevraagdwat de
Bijbel (1 -Tim. 1 : 10) bedoelt met „mensen(Ueven". Het
commimisme heeft bet ons geleerd.
Velen zijri in die tijd op deze wijze ontvoerd. Een wagen van
de geheime politie stopte v66r mij, vier mannen sprongen
eruit en duwden mij in de wagen. Ik werd ̂ oor jaren opge-
borgen. Acht-en-een-half jaar lang wist niemand of ik-levend
was of dood. Mijn vrouw kreeg bezoek van de geheime
politie; zij deden zich vbor als vrijgelaten mede-gevangenen.
Ze verlelden haar dat ze mijn begrafenishaddenbijgewoond.
Zij was gebroken.
Duizenden mensen uit allerlei kerken zijn in die tijd de ge-
vangenis ingegaan. Xiet alleen predikanten werden opgeslo-
ten, maar ook eenvoudige boeren, en jongens en meisjes, die
voor hun geloof uit kwamen. De gevangenissenwaren vol en
in de gevahgenis te zitten, betekent in Roemenie, evenals in
aUe communistische landen, te worden gemartjeld.
Die martelingen zijn soms verschrikkelijk geweest Ik spreek
liever niet te veel over defoltermgendieik heb doorgemaakt
Als ik dat doe, kan ik'snachtsniet slapen. Het is te pijnlijk.
Spoedig komt er echter nog een boek van mij uit onder de
titel: „Cbristus in communistische gevangenissen", waarinik
in bijzonderheden zal vertellen over al bnze ervaringen met
God in de gevangenis. ^ •

OrdyeschrijJdijke martelingm

Een predikant, Florescu genaamd, werd gefolterd met rood-
glo.eiende poken en met ipessen. Hij was vr^elijk geslagen.
Toen werd hij in een eel geworpen. Door een grote buis
werden uitgehongerde ratten zijn eel binnengejaagd. Slapen
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kon hij niet: bed de tijd moest bij zich verdedigen. Als hij
ook ma^ een ogenblilc rustte of zijn ogen dicht deed, werd
hij door de ratten aangevallen.
Hij werd gedwongen twee weken achtereen te staan, dag en
nacht. De commimisten wilden hem ertoe brengen zijn broe-

■ ders te verraden, maar hij wdgerde standvastig. Ten slotte
brachten ze zijn veertienjarige zoon bij hem en begonnen de
jongen voor het oog van zijn vader te gesden, zeggende dat
ze zouden voortgaan het kind te slaan tot de dominee zou
zeggen wat ze hem wilden laten zeggen. De arme man was
half krankzinnig. Hij droeg het zo goed ajs hij kon. Toen
hij hd niet langer kon uithouden, riep hij tegen zijn. zoon:
^Alexander, ik moet zeggen wat zy wiUen! Hz kan het niet
larger hebben dat jezo geslagen wordi!" Dezoon antwoord-
de: „Vader, doe mij het onrecht niet aan een verrader als
vader te hebben. Houd vol! Als ze mij doden, dan ̂ al ik
sterven met de woofden: ,,Jezus en mijn vaderland". De
commimisten, razend geworden, viden op de jongen aan en
ransdden hem dood, terwijl het bloed tegen demuren van de
cd opspatte. Hij stierf, God lovenda Orize gdiefde broeder
Florescu is na het zien hiervan nooit meer dezelfde geweest.
Handboden werden om onze polsen gedaan met scherpe
nagds aan de binnenkant. Alsweonsa6so/wu/rustig hidden,
wondden ze ons niet. Maar als we in die fd-koude cellen
rilden vsm de kou, werden onze polsen door de nagds open-
gescheurd.
Christenen 'werden ondersteboven aan touwen opgehangen
enzo hevig geslagen, dat bun lichaam onder de slagen been

''en weer slbgerda Christenen werden in eensoortijskast-cellen
gezd, die zo koud waren dat de binnenwand md ijs was
bedekt. Ik ben er zdf ookingeworpen,met maar bed weinig
Ideren aan. Gevangenisdokters stonden door een opening te
Idj.k'di', totdat ze symptomen van doodvriezen waarnamen.
t)an gaveh ze een sein en debewakersstormden na^ binnen
om ons eruit te hsden en weer warm te maken. Als we dan
eindelijk warm waren,-werden we onmiddeUijk opnieuw inde

. ijscd geworpen om telkens weer te bevriezen! Dan weer'ont-
dooien, opnieuw bevriezen tot je op 66n of twee minuten na
dood was, waarna je nog eens werd ontdooid. Zo ging het
dixddoos door. Tot op de dag van vandaag kan ik soms
geen ijskast opendden.
Als christenen werden wij in houten kisten gezet, die maar
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iets groter waren dan wijzdf. Dat liet ons geen ruimte om
ons te bewegen. Dozijnen scherpe spijkers werden in iedere
zijde van de kist geslagen, zodat de vlijmscherpe-punten
naar binnen staken, Zolang we volmaakt stil stondra, was
er niets aan de hand. Maar we werden gedwongdi uren
aaneen in deze kisten te staan. En als we dan vermoeid
raakten en van vermoeidheid niet meer rechlop konden
blijven, drongen de spijkers inonslichaam. Als we ons maar
even varroerden of een spier vertrokken, dan waren daar
weer die vres^ijke spijkers.
Wat de communisten de christenen hebben aangedaan, gaat
iedere mogelijkheid van menselijk begrip te boven.
Ik heb communisten bezig gezien met hetfolterenvan christe
nen, terwijl het gezicht van de folteraars straalde van uit-
bundige vreugde. Onder het martelenvan'dechristenenriepen
ze uit: „Wij zijn de duivel". Wij hebben de strijd niet tegen
vlees en bloed, maeir tegen de oVCTheden «n de machten van
het kwaad. Wij hebben gezien dat het communisme niet uit
de mensen, maar v£m de duivel is. Het is een geestdijke
macht, een macht van het bozd.die slechts beantwoord kan
worden met een grotere geestelijke macht, de Geest van God.
Dikwijls heb ik de folteraars gevraagd: ,',Hebt u geen mede-
gevoel in uw heirt?" Gewoonlijk antwoordden ze dan met een
citaat van Lenin,, dat je „geen omelet kunt maken zonder
eierdoppen te breken en dat je geen houtkunt hakken zonder
dat de spaanders rondvliegen". Dan zei ik: „Dat citaat van
Lenin ken ik wel. Maar erisverschil. Als je in een stuk hout
hakt, voelt het niets. Maar hier hebt u te maken met mense-
lijke wezens. Iedere klap veroorzaakt pijn en er zijn moeders
die schreien". Het was vergeefs. Ze zijn materialisten, Er
bestaat voor hen niets anders dan de materie en een mens is
voor hen gelijk aan een stuk hout of een eierdop. Doordat
ze dit geloven, zinken ze weg in ongelofelijke diepteh van
wreedheid.

De wreedheid van liet ath^sme is moeilijktegeloven. Als een
menS geen geloof heeft in de bdoning van het goede of de-
vergelding van het kwade, dan is er geen reden meer om
humaauL te zijn. Er is geen beteugeling van de diepten van
het kwaad dat indemensis. Allezelfbeheersing is verdwenen.
De communistische folteraars zeiden dikwijls: „Er is geen
God, geen hiernamaals, geen vergelding van het kwaad. Wij
kunnen doen wat we willen". Eehfolteraarhebik zelfs horen
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zeggeri: „Ik dank God, in Wie ik niet geloof, -dat ik leef tot
o^' dit uur waarin ik al het kwaad in mijn hart tot uitdrnk-
king kan brengen". Hij bracht het .tot uitdrukking ddor
ongelofdijke ,wreedheid en martding vsin gevangenen. Ik
vind het erg als een krokodil een rhens opeet, maar ik kan
die krokodil geen. verwijt maken. Hij is een krokodil. Hij is
geen zedelijk wezen. Evenzo kan men ook de communisten
geen verwijten maken. Het communisme heeft alle ethisch
besef in hen uitgeroeid. Zij beroemden zich erop dat ze geen
medegevod in hun hart hadden.
Ik heb watvanzegdeerd. Zoalszij Jezus geen plaats gimden
in him hart, zo heb ik besloten in mijn hart niet de geringste
plaats te laten voor satan. -
Ik heb getuigd voor de Amerikaanse Senaatscommissievoor
Binnenlandse Veiligheid. Ik heb daar een beschrijving ge-
geven van vresdijke dingen, zoals christenen die vier dagen
en nachten waren vastgebonden ban een kruis. De kruisen
werden daama op de grondgdegd en/loncterc/era gevangenen
moestdi him behoefte doen op het gezichtenhet lichaam van
de gekruisigden. Toen werden de kruisen weer overeindgezet
en de communisten hoonden en spotten: „Kijk 'naar uw
Christus! Wat is Hij niooi! Wat brengt Hij heerlijke geuren
van de hemd mee!" Ik heb beschreven hoe aan priesters
borden met uitwerpsden en urine werden gegeven en hoe zij
gedwongen werden daarmee de „communie" te bedizen!
Dit is nog maar een zeer klein gededte van wat op 66n zon-
dag en op vde andere zondagen gebeurde in de gevangenis
van Pitesti Andere dingen kunnen eenvoudig niet verteld
worden. De moed zou mij ontzinken als ik ze tdkens weer
moest vertellen, Ze zijn te vreselijk entevuil om op schrift
te stellen. Dat is het wat uw broeders in Christus hebben
doorgemaakt en nu nog doormaken!
E6n van de werkelijk grote geloofshelden was Ds. Milan
HaimovicL De gevangenissen waren overvol en de bewakers
kenden ons niet bij name. Zo werden alien tevoorschijn ge-
ro^en, die veroordeeld waren om vijfentwintig slagen met
een gesel te ontvangen voor het overtreden van de ̂ n of
andere gevangenisregel.Ontelbare malen gingdanDs.-Milan
Haimovici naar voren om de slagen te krijgenin plaats van
e^ £mder. Hierdoor verwierf hij de achting der gevangenen,
niet slechts voor zichzelf, maar ook voor Christus, Die hij
vert^enwobrdigde.
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Als ik zou doorgaan en aUe verschrikkingen vande cdmmu-
nisten en alls zdfopoffering van de christenen zou vert^en,
zou ik nooit weerophouden..Nietalleendemartelingen waren
bekend, ook de hddendaden. Het heldhaftige voorbedd van
de gevangenen was ̂(en bijzondereinspiratievoor debroed^s
die nog vrij waren. . .
Een van onze werkers, was een jong meisje van de onder-
grondse kerk. De commimistische politie had ontdekt dat zij
in het gdidm Evangelifin versprddde en kinderen over
Christus onderwees. Ze besloten haar te arresteren. Maar
om de arrestatie kwellender te maken en zo pijnlijk als het
maar kon, besloten ze het een pa^r weken uit te stdlen, tot
de'dag dat ze zoutrouwen. Gp haar trouwdag was het meisje
in bruidstooi gekleed. De mooiste en blijdste dag in het leven
van een meisje! Plotsding werd de deur opengestoten di die
geheime politie stormde naar binnen. Toen de bruid de ge-
hdme politie zag, strekte ze haar armen naar hen ult om
zich te laten boden. Met ruw gewdd sloten ze de handboden
om haar polsen. Toen zag ze haar geliefde aan, kuste hae^
ketenen en zd: „Ik dank mijn hemdse Briudegom vqor dit
juwed, dat Hij .mij op mijn trouwdag heeft geschonken. Ik
"dank Hem dat ik waardig geacht bda voor Hem teiijden".
Ze werd weggesleurd, terwijl ze wenende christenen en een
wenende bruidegom achterliet Zij wisten wat er met jonge
christenmeisjes gebeurt in handen van de communistische
bewakers. Vijf jaar later werd ze vrijgdaten — een stuk .ge;
maakte, gebroken vrouw, die dertig jaar ouder leek. Haar
bruidegom had op haargewacht Enzezd,dat dit het minste
was wat ze voor Christus had kunnen doen. Zulke fijne
christendi zijn er in de ondergrondse kerk.

Wat hersenspoeUng is

Amerikanen hebben waarschijnlijk wd gehoord van hersem
spoding in de Kbreaanse oorlog en thans in Vietnam.^ Zdf
heb ik hersenspodingpndergaan. Het is een allervresdijkste
kwdling.
Jarenlang kregen we zeventien uur per dag te horen:^
Het communisme is goed!
Het communisme is goed!
Het communisme is goed!
Het communisme is goed!
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Het christ^dom is dwaas!
Het Christendom is dwaas!
Het Christendom is dwaas!
Gerf het op!
Geefhetop!^
Geef het op!
Geefhetop!
Zeventien uur per dag^, en dat dagen, weken,- maanden
achtereen.

Verscheiden christenen hebben mij gevraagd hoe wij ons
t^en hersenspoeling konden verz^em Er bestaat maar 66n
mogelijkheid van verzet tegen h^senspoeling. Het is „hart-
spoding". Als het hart is gereinigd door de liefde van Jezus
Christus, en als het hart Hem liefheeft, kan men aUe folterin-
gen weerstaan. Wat zou een liefhebbende bruid niet doen
voor een liefhebbende bruidegom? Wat zou een liefhebbende
mpeder niet doen voor haar kind? Als je Christus liefhebt,
zoals Maria dia Christus als een baby inhaar armen droeg,
alis je Jezus liefhebt zosds een bruid haar bruidegom lidheeft,
dan kun je zulke martelingen weerstaan.
God zal ons nid oordelen nSar de vraag hoeved we hebben
doorgemaakt, maar hoeved we kond^ liefheblpen. Ik' ben
getuige voor dechristenenincommunistischegevangenschap,
dat zij konden liefhebben. Zij konden God en mensen lid-
hebben.

In de gevangenis duurden marteling en wreedheid zonder
ond^breking vobrt Als ik hd bewustzijn verloor, of tezeer
verdoofd was om de folteraars nog enige hoop op bekente-
nissen te laten, dan werd ik teruggebracht naar inijn ceL
Daar lag ik dan, zonder verzor^g en half dood totdat ik
weer een bedje kracht had gekregen, zodat ze opnieuw aan
nuj konden werken. Vden zijn op dit punt gestorven, maar
op de 66n of anderewijzelsmijnkracht altijd teruggekomenl
In de daarop volgende jaren hebben ze, in verschillende
gevangenissen, vier rugwervds en vele andere beenderen
gebroken. Op een twaalftal plaatsen hebben ze me gekerfd.
Door branden en snijden hebben ze achttien gaten in mijn
lichaam gemaakt.
Artsen in Oslo, die dit alles gezien hebben, alsook de litteke-
nm van de longtuberculose^eikgehadheb, verWaarden- dat
hd gewoon een wonder is dat Ikthansnog led! Volgens hun
medische bbeken had ik al jsiren dood mbden zijn. Ik wed
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zdf' dat het ©en wonder is. God is een God van woiideren.
Ik gdoof dat God dit wonder herft verricht, opdat u nujn
stem zou kunnen horen ro^en ten bate van de ondergrondse
kerk, achter het ij?er.en gordijn. Hij heeft er 66n lev^d laten
uitkomen om de boods^ap van uw lijdende, gdovige broe-
ders van de ondsrgrondse kerk luide uit te ro^en.

Na een korte vrijheid we^r in arr^t

Het jaar 1966 brak aan. Acht en een half ja^ had ik ge-
vangen gezeten. Ikwasergafgevairen,ikhadldijke littdcen^
opgdopen, was onmensdijk geslagen en geschopt, gehoon^
uitgdiongerd, onder drukgezet,totwalgenstoeond0^aagd,
bedrdgd en verwaarloosd. Maar nids daarvan hadder^ul-
taten opgdeverd waar mijn vervolgers op mt warw. Da^-
door ontmoedigd, hebbdi ze mij maar losgdaten. Bpvendien
kregen ze nog steeds prdtesten binnen tegen mijn gevangen-
bonding. j +
Ik mocht terugkeren naar mijn vroegere posme, maar oat
duurde slechts een week. Ik preekte tweemaaL Toen kre^ ik
een oproQ) en zdden ze mij dat ik niet meer mocht prdcen,
noch, mij met enige godsdienstige aktivitdt mocht bez^hou-
den. Wat ik dan gezegd had? Ik had mijn gemeentdeden de
raad gegeven. om „geduld te hebben, geduld da nog eens
geduld". Maar de politie schreeuwde tegen mij: „Datbetek^
dat je gezegd hebt maar geduld te oefenm en dan zuUen de
Amerikanen wd komen om ze te bevrijden". Ook had &
gezegd dat het rad wentdt en dat de tijden veranderen. Ze
krijsten: „Je zegt tegen ze dat de communisten niet aan hd
bewind zuUen bUjven! Dit zijn contra-revolutionnan^ leu-
Kens!" Dat was dan het dnde van mijn openbaar optredda.
Waarschijnlijk dachten de autoritdten dat ik b^gzouzijn
om ze te trotseren en terug te^kieren naar het ondergrondse
evangdisatiewerk. Maar daarin hebben zij zich vergist! ha
het gdidm keerde ik terug naar het wak, da:t ik voorheeii
had gedaan. Mijn gezin stond achter mij.
Opnieuw getuigde ik in verboirgen groep&a. van gdo^gen,
waar ik als een geest kwam en. ging onder
V©rtrouwde mensen. Ditmaal kon ik wijzen op myhlittfi^ii^
om mijn toespraak over het kwaad van het athdstisch be-
ginsd te onderstrepen, en om wankdende ziden te vwm^en
om op God te vertrouwen en dapper te zijh. Ik gai Idding
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aan een geheim netwerk van. evangdisten, die dlcandpr
hidpen in de verbreiding van hd evangdie onder hd oog
van de communisten, dat door Gods Voorzienighdd met
blindheid was geslagen. Och, als een mdis zo blind kan zijn
dat hij het werk van Gods hand niet opmerkt, dan zal hij
dat van een evangdist wdlicht ook niet zien.
Maar de rustdoze b^angstdling van de politie in mijn akti-
vitdten en verbliji^laatsen werd ten slottebdoond. Weer werd
ik ontdekt, weer werd ik opgesloten. Cm de een of andere
reden hebben ze ditmaal mijn gezin niet gevangen genomen,
mogdijk wd vanwege al de publicitdt die ik had gehad. Ik
had acht en een half jaar gevangenschap meegemaakt en
daarna drie jaar van betrekkdijke vrijhdd. Nu zou ik voor
nog eens vijf en een half jaar gevangen gehpuden worden.
Mijn tweede gevangenschap was in vde opzichten erger dan
de ̂ ste. Ik wist maar al te goed wat mij te wac^en stond.
Al in het begin werd mijn lichaihdijke conditie bed slecht.
Maar wij gingen door met het ondergrondse ̂ erk van de
ondergrondse kerk in ondergrondse communistische gevan-
genissen.

Het akkoqrd' wij preekten - zij sloegen

Het was ten strengste verboden voor andere gevangenen te
preken. 0ns werd te versfaan gegeven dat ieder die daarop
betrapt werd, geducht zou worden afgeransdd. Een aantal,
van ons besloot deze prijs voor het preken te bdalen; wij
accepteerden him condities. Het was als het ware een akkoord:
wij preekten en zij sloegen. Wij warengdukkigin het preken.
Zij waren gdukldg als ze sloegen; io was iedereen gdukkig.
Het volgende tafered heeft zich vaker afgespedd dan ik mij
kan herinnereri. Een broeder was aan het preken voor de
andere gevangenen, als plotsding de bewakers binndistorm-
den en hem midden in een zin verrasten'. Ze sleepten hem de
gang d,oor naar de ,,ransdkamer". Na een schier einddoze
afranseling brachten ze hem terug en smetenhem,bebloed en
geslagen, op de gevangenisvloer. Bij stukjes en beeljes krab-
bdde hij met zijn gebeukte lichaam weer overdnd, trok met
een pijnlijk gezicht zijn kleren recht en zd: „Wd breeders,
waar was ik gebleven toen ze me in de rede viden?" En dan
ging hij verder met zijn evangdieprediking! Ikhebtoch zulke
prachtige dingen gezien!
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Soms war^ de predikers gewonegemeentdeden. Eenvoudige
mflnnprij g€Siispire6rd door d© Heilig© Ge^t, hebben vaak
prachtig gepreskt. Hed bun hart sprak in hun woord^,
want hd was voorwaar geen kleinighdd, onder dergelijke
strafbepalingen te preken. Eln dan kwamen de bewakersweer
om de prediker naar buiten te slepen en hem half dood te
Slsid-H*
Tr> de gevangenis van Gherla werd een christen, Grecu ge-
naamd, veroordedd om doodgeransdd te worden. Dit d^n
heeft pe" paar weken geduurd. Het ging hed langzaam. Euj
kreeg bijvoorbedd eerst een klap met een gummistok op de
zool van zijn voeten, en dan hidden ze even op. Na een
paar minuten weer een klap, enkde minuten later nog eens.
Ze sloegen hem op zijn testikds. Dankreeghij van de doMer
ppn injectie. Hij herstdde en toeeg extra goed den om hem
zijn kracht te hergeven, en dan werd hij opnieuw geslagep,
totdat hij dnddijk bnder deze langzame, herhaalde slagen
gestorven is. ' , , . i-j
De man, die bij deze foltering de Iddmg had, was een lid
van hd Central© Comity van de Communisti^he P^j,
wiens naam was Reck. Op eengegevenrnomentzd deze Reck
iets tegen de christen, dat de conununisten dikwijls tegen de
christenen zeggen: „Weet u, ik beh God. Ikheb de macht om
u te laten leven of te doden. Hij, die in de hemd is, kan md
beslissen om u in leven te houden. AUes hangt van imj ̂
, Als ik het wil, zult u leven. Ms ik hd wil, wordt u gedood.
Ik ben God!" Zo hoonde hij de christen.
Onder deze verschrikkelijke omstandigheden gaf broed^
Grecu aan Reck een hoogst merkwaardig antwoord, dat ik^
later van Reck zdf heb vemomen. De christen zeii „ U wed
nid welk een diepe waarheid u hebtg^proken. U brat waar-
lijk pp" god. ledere rups is in werkdijkhdd era vlindra, als
hij zich maar op de juiste wijze ontwikkdt U brat nid ge-
schapra om era folteraar te worden, iemand die ̂ deren
vermoordt U bent geschapen om era God-gelijkrad we^
te zijn. J^us heeft tot de Jodra van Zijn dagra gezegd: „Gij
zijt go^en". Het leven Gods is in uw hart Velra, die nd zo
als u zijn geweest, vde vervolgers, zoals de apostd Paul^,
zijn op era zeker ogenblik tot de ontdekkmg gekomra^ dat
het voor een mens era schande iszulkegruwden te bednjvra
en dat ze hed wat betere dingra kimnra doen. Zo zijn ze de
godddijke natuur dedachfig geworden. Gdoof mij, meneer
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Reck, uw dgenlijke roqping is om een god te zijn, God-ge-
lijkend, en geen folteraar".
0^ dat moment schonk Reck niet vedl aandacht aan de
woorden van zijn slachtoffer, zoals Saulus van Tarsen geen
aandacht schonk aan het prachtig getuigenis van Stefanus,
toen deze in zijn tegenwoordi^eid werd gedood. Maar deze
woorden hebben doorgewerkt in Recks hart En later heeft
hij verstaan dat dit zijn werkdgke roq>in'g wa^.
Uit alle afransdingen, folteringen en slachtingen van de
communisten hebben wij 6^n bdangrijke les kimnen leren,
namdijk dat de geest meester is over het lichaam. Dikwijis,
als wij gefolterd werden, vodden wij de foltering wd, maar
hd scheen iets op een afst^d te zijn, ver verwijderd van de
geest, die verzonken was in de heerlijkhdd van Christus en
'Zijn nabijhdcL
Toen we maar 66n sneeQe brood per week kregen en iedere
dag wat vuile soep, besloten we niettemin daar getrouwdijk
de „tienden" van te geven. Elke tiende week namen wij die
snee brood en gaven die aan onze zwakkere broeders ieds
onze tiende" voor de Meester.

Een christen werd ter dood vdoordedd. Voor zijnterechtstd-
ling mocht hij zijn vrouw nog even zien. Zijn laatste woorden
tot zijn vrouw waren: „ Je moet weten dat ik, stervende, de-
^enen die mij doden, liefheb. Zij weten nid wat zij doen en
mijn laatste verzodc aan jou is om ze ook lid te hebben.
Laat er geen bitterhdd in je hart zijn omdat ze je gdidde
doden. We zien elkaar weer in de heniel". Deze woorden
maakten een diepe indruk op de officier van de geheime
politie, die hd gesprek tussen die twee bijwoonde, en later
hedt hij mij hd verhaal vertdd toen hijzdf in de gevangenis
geworpen was omdat hij christen was geworden.
In de gevangenis van T^gu-Ocnazateennogjonge gevange-
ne, die Matchevici heette. Hij was op achttienjarige leeflijd
gevangen genomen. Als gevolg van de doorstanemartelingen
had hij hu zwaar Lb.c. De familie kw^ te wden dat hij er
zo sle^t aan toe was en stuurde hem honderd ampulleh
Streptomycine, waardoor zijn leven misschien gered kon
worden. De polMeke beambte van de gevangenis riep hem
bij zich, liet hem hd pak zien en zd toen: „Hier is hd medi-
Cijn dat je leven kan redden. Maar je mag geen pakketten
van je familie ontvangen. Persoonlijk zou ik je echter willen'
helpen. Jebent jong. Ik zou nid willendat je in de gevange-
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nis stierf. Help mij nuomihijinstaat te stdlen jou te hdpen.
Geef mij inlichtingai over je mede-gevangenen, zodat ik
tegenover mijn superieiiren kan verdedigen waarom ik je het
pakket heb gegeven". Matchevici antwoordde prompt: „Ik
verlang(er niet naar in leven te blijven en mij te schamen
over mijzelf zo vaak ik voor een spiegd sta, omdat ik dan
het gezicht van een verrader zal zien. Ik kan zo'n voorwaar-
de niet accepteren. Dan sterf ik liever". De beambte van de
geheime politie schudde hem de hand en zd:, ,,Ik fdiciteer je.
Ik had geen ander antwodTd van je verwacht Maar laat ik
je dan een ander voorstd doen. Enkden van de gevangenen
zijn onze aanbrengers geworden. Ze zeggendatzecQmmunist
zijn en ze klagen jou aan. Ze spden een dubbel spd. Wij
hebben geen vertrouwen in hai. En we zouden willen weten
in hoeverre ze eerlijk zijn. Ze doenjezoved kwaad door ons
van alles over je woorden en daden te vertellen. Ik begrijp
dat je je kameraden niet wilt verradem Maar geef ons dan
inlichtingen over deze lieden die je tegenstaan; dan zul je je
leven kunnen redden!"
Matchevici antwoordde, even prompt als de eerste keer: ,,Ik
ben een discipd van Christus en Hij heeft ons geleerd zdfs
onze vijanden lief te hebben. Deze mensen, die ons verraden,
So^en ons bed ved kwaad,^tnaar ik mag ge^ kwaad met
kwaad vergdden. Zdfs tegen hen kan ik geen aanklachten
indienen. Ik heb meddijden met hen, ik bid voor hen,-ik wil
geen enkde konndctie hebben met de communisten". Matche
vici kwam terug van zijn gesprek md de politieke -beambte
en, stierf in dezdfde cd waar ik in zat. He hdb hem zien
sterven — hij loofde God. De liefde won het zdfs van de
natuurlijke levenshonger. . . i
Als een arm mens een groot minnaar vanmuziek is, dan zal
,hij zijn laatste gulden geven om naar een concert te kunnen
luisteren. Hij is dan wd zonder gdd, maar hij Vodt zich niet
gefrustreerd. Hij heeft schone dingen gehoori Zovodik mij
niet gefrustreerd omdat ik zovde jar en heb verloren in de
gevangenis. Ik heb sc/ione dingengezien. Zelfhebik behoord
tot de zwakke en bnbetekenende figuren in de gevangenis,
maar ik heb het voorrecht gdiad in dezelfde gevangenis te
vertoeven met grote heiligen, gdoofshdden, die de christenen

• der eerste eeuwen evenaarden. Ze zijn met vreugde gestorven
voor Christus. De geestdijke schoonheid van zulke heiligen
en hdden des gdobfs is nooit te beschrijven.
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De dingto, die ik nu vertel, zijn geen iiiteondering geweest
De bovennatuurlijke dingen zijn voor de christenen in de '
ondergrondse kerk een natuurlijk lets geworden.
De ond^grondse kerk is de kerk, die teniggekeerd is tot de
eerste liefda Voordat ik de geyangenis binnenkwam, had'ik
Christus hartelijk lief. Nu, nadat ik de „bruid van C^istus"
gezien heb, Zijn geestelijk lichasuii, daar in de gevangenis —
nu zou ik willeji zeggen, dat ik de ondergrondse kerk even-
zeer liefheb als ik Christus. Zelf liefheb. Ikheb de scboonhdd
gezien der ondergrondse kerk, haar geest van opoffering.

Wat rmjn vrouw en mijn zoon overkwarh

Ik ben bij mijn vrouw weggehaald en ik wist niet wat er
naderhand met haar is gebeurd. Eerst vde jaren later ver-
nam ik dat zij ook naar de gevangenis gebracht is. Christen-
vrouwen Ujden in de gevangenis nog v^ meo: dan de man-
nen. Meisjes zijn door beestachtige bew£ikers onteerd. De
bespotting, de vuilheid is verschrikkelijk geweest Dechristen-
vrouwen uit de gevangenis werden gedwongen zware arbeid
te v^ichten bij bet aanleggen van een kaiiaaL Vrouwen
moesten dezelfde hoeveelheid werk verz^en als mannpn. In
de winter moestenze grondwerk verrichten. Prostitutes warden
^s opzichteressen over de vrouwen aangesteld en wedijverden
in. bet kwellen van de gelovigen. Mijn vrouw beeft gras ge-
geten als bet vee om in leven te blijven. Bij dit kmiaal zijn
door de bongerige gevangenoi ratten en slangen gegeten.
Het behoorde tot de verm^en van de bewakers dp zondag
om vrouwen in de rivier de Donau te smijten en ze Han op
te vissen, ze uit te lacben, ze te bespotten als ze bim natte
lichEunen zagen, ze er. nog eens in te werp^ en ze er weer
uit te vissen. Ook mijn vrouwisbpdeze manier in de Donau
geworpen.
Mijn zoon bleef niets over dan langs de straat te zwerven,
toen zijn moeder en zijn vader weggehaald waren. Mibai
was van jongsaf zeer godsdienstig geweest en bad grote be-,
langstelling voor geloofszaken, Maar later, toen bij negen
jaar was, en zijn vader en moeder van hem weggenomen
wMen, is Mibai door een krisis heengegaan in zijn cbristen-

Hij was verbitterd en twijfelde aan heel zijn godsdienst
Op deze leeftijd had bij problemen, die kinderen gewoonlijk
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niet kennen. En hij moest er over denken hoe hij aan de
kost kon komen.
Het was e^ misdaad omdegezinnOTvanchristen-martdaren
te hdpen. Twee dames, die hem hidpcm, zijn later gearres-
teerd en zo geslagen dat ze nu — vijftien jaar later — nog
kreupd zijn. EJen dame, die haar leven waagde en Mihai in
huis ham, werd veroordedd tot acht jaar gevangenisstraf
om de misdaad dat zij gezinnen van gevangenen had ge-
holpen. AUe tanden werdenhaaruitgeslagen. Haarbeenderen
werden gebroken. Ze zal nooit meer kunnen werken. Ook zij
zal levenslang kreupd blijven. ^

„Mihai, gdciof in Jezus'"

Op dl^arige leeftijd begon Mihai als een gewonewerkman de
kost te veirdidnen. Het lijden had zijn gdoof aan hd wankden
gebracht Maar nadat mijn vrouw twee jaar gevangen ge-
zeten had, mocht hij haar bezoeken. Hij ging naar de com-
munistische gevangenis en zag zijn moeder achter ijzeren
tralies. Ze was vuil, mager, haar handen waxen veredt en
ze droeg havdoze gevangeniskleren. Hij herkende haw
nauwdijks. Haar eerste woordeh waren: „Mihai, gdoof in
Jezus!" hi wilde woede trokken de bewakers mijn vrouw van
Mihai weg en brachten haar naar buiten., Mihai schrdde
toen hij zijn moeder zag wegslepen. Maar deze minuut was
de minuut van zijn bekering. EBj wist dat als m^ Ch^tus
onder zulke omstandigheden kan liefhebben, Hij beslist de
ware Heiland is. Later zd hij: „Als het Christendom- g^
andere bewijzen voor zich zou hebben dan het fdt dat mijn
moeder er in gdooft, dan is dat voor mij genoeg". Dit was
de dag waarop hij ten voile GKristus heeft aangenomen.
Op school streed hij een voortdurende strijd om het bestaan,
Hij was een goede leerling en zijn bdoning was dat hij eoi
rode das kreeg — teken van het lidmaatschap van de Jonge
Commilnistische Honidrs. Mijn zoon zd: ,,Nooit zal ik de
das dragen van hen, die mijn vader en moeder in de gevan
genis gezet hebben". Daarvoor werd hij van-school varwij-
derd. Na een jaar te hebben verloren, kwam hij ophieuw de
school binnen; het fdt, dat hij de zoon. van een christen-
gevangene was, hidd hij verborgen.
Later moest hij een scriptiemakentegendeBijbd. Hij schreef
daarim „De argumenten tegen de Bijbd zijn zwak en de
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aaphalingen tegoi de Bijbd zijn onwaar. Delersiarheeft'de
Bijbel vast ni^ gdezen. De Bijbd is in overeenstemming met
de wetenschap". Weer werd hij weggestuurd. Opnieuw moest
hij twee schooljaren verliezen.
Etodelijk kon hij gaan studeren aan het Seminaria In dit
„seminarie" werd hem msirxistische theologie onderwezen.
AUes werd uitgelegd naar hetpatroon van Karl Marx. Mihai
protesteerde opennjk op het college. Andere studenten sloten
zich hij hem aan. Het gevolg was dat hij weggqaagd werd
en zijn theologische studie niet kon volbrengen.
Toen een professor op college eens een athdstilschetoespraak
hield, stond mijn zoon op en ging er tegen in. Hij wees de
professor op de verantwoord^jWieid ̂ e hij op zich nam
door zoveel jonge mensen op een dwaalspoor te leiden. De
hele klas koos zijn zijde. E6n moest toch de moed hebben de
eerste te zijn om zich uit te spreken. Toen stonden al de
anderen achter hem. Om de opleiding te kunnen volgen,
trachtte hij voortdnrend het feit te verbergen, dat hij de zoon
was van de christen-gevangene, Wurmbrand. Maar dikwijls
werd het toch ontddct en dan volgde weer de-bekende proce
dure van bij de direkteurgeroepenenweggestuurdte worden..
Mihai heeft ook veel gdeden van de honger. De gezinnen
v^ gevangen christenen in de communistische landen zijn
bijna altijd in gevaar van honger om te komen. Het is een
grote misdaad hen te helpen.
U moest eens informeren bij de leiders van uw kerk en* bij
uw predikanten hoeveel van het geld, dat u aan de kerk
geeft, gezonden wordt naar de gezinnen van christen-marte-
laren, die toch geholpen kunnen worden via de geheime
kanalen die er thans zijn! Ik kan u verzekeren dat er nog
nooit hulp geboden is aan gezinnen van christen-martelaren
in RoemeniS, hetzij rooms-katholiek, orthodox of protestant.
Er zou op heel wat uitgaven kunnen worden bezuinigd- om
te voorkomen, dat gezinnen van christen-martelaren vein
honger omkomen! Dat mag eenvoudig nieL
Laat ik u 66n geval vertellen over het lijden van een gezin
van christen-rdartelaren, dat ik persoonlijk ken. Een broeder
kwam in de gevangenis terecht om zijn werk in de onder-
grondse kerk. Hij liet een-virouw en zeskinde^ achter. Zijn
oudste dochters van 17 en 19 konden geen werk krijgen.
De enige, die in een cbmmunistisch land werk verschaft, is
de staat en die geeft geen werk aan kinderen van „mi§dadige"^
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christenen. En nu moet u hetgeen volgt nid beoordden naar
gewone morde normen! Let slechts op de fdten! De bdde
dochters van een christen-martdaar — zdf ook christens—
werden prostituiSes cm hun jongere broertjes en hun zieke
moeder te kunnen onderhouden. Een jongere broer van 14
werd krankzinnig toen hij hd zag en hij nioest naar een
inrichting worden gebraeht Toen jaren later de vader terug-
keerde ait de gevangenis, was zijn enig gebed: „0 God, laat
ihij maar weer naar de gevangenis gaan; dit kan ik niet
aanzien". Zijn gebed is verhoord en hij zit nu weer in de
gevangenis om de misd^d dat hij tegenover kinderen van
Christus heeft getuigd. Zijn dochters zijn geen proejtitu^ss
meer. Ze hebben een baan gekregen door te voldoen aan de
verlangens van de gdieime politic. Ze zijn aanbrengster
geworden. Als dochters van een christen-mauddaar worden
ze in alle huizen met ere ontvangen. Ze luisteren maar en
daarna vertellen ze alles wat ze gehoord hebben aan de ge-
heime politic. U zult wellicht zeggen dat dit slec^t is en im-
mored — natuurlijk is hd dat — maair vraag u af, of het
nid ook uw schuld is dat zulke tragedies plaats vinden, dat
zulke christdijke gezinnen aan hxm lot worden overgdaten,
zonder hulp van u die in vrijhdd leeft.
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HOOFDSTUK IIL

^Veer^en jaar gevangenschap zijn aver mij heen gegaan. In
al die tijd heb ik noolt een Bijbel of enig ander boek gezien.
Zelfs bet schrijven had ik verleerd. AIs gevolg van de grote
honger, de bedwelmeiide middelen en de martelingen, was ik
ook de Heilige Schrift vergeten. Maar op. de dag dat ik
veertial jaar had volgemaakt, kwam nit de vergetelheid het
vers l^ij mij boven: „ Jadob diende veertien jaren om Rachel,
en die leken hem een korte tijd, omdat hjj haar liefhad".
Spoedig daarop werd ik vrijgelateri als gevolg van een alge-
mene amnestie in ons land, goeddeels onder irivloed van de
publieke opinie in Amerika. Ik zag mijn vrouw terug. yeer-
tien jaar lang had ze trouw op mij gewacht Wij begOnnen
een nieuw leven, maar in de grootste armoede, want als
iemand wordt gearresteerd, nemen ze hem alles af.
De priesters en predikanten, die werdeh vrijgelaten, kond'en
Ideine gemeenten krijgen. Mij werd een gemeente toegewezen
in de stad Orsowa. Het commimistische departement van
godsdienstzaken deelde mij mee, dat de kerk 35 leden tdde
en waarschuwde mij dat het er nooit 36 mochten worden!
Verder werd mij gezegd dat ik hun agent moest zijn, over
elk lid moest rapporteren'aan de geheimepolitie, en de jeugd
weghouden. Op deze manier gebruiken de communisten de
kerken als hun instrument. *'
Ik wist dat als ik preekte, er velen zouden komen luisteren.
Daarom heb ik zelfs niet getracht in de officiele kerk te be-
ginnen. Ik ging weer werken indeondergrondsekerk, delend
zowd in de schoonheid als in de gevaren van dit wdrk.
In d,e jaren yan mijn gevangenschap was God op heerlijke
wijze met Zijn werk doorgegaan. De ondergrondse kerk was
niet fneer verlaten en vergeten. Amerikanen enanderechriste-
nen waren begonnen ons te helpen en voor ons te bidden.
Op een zekde middag rustte ik wat uit in het huis van een
broeder in een provinciestad. Hij wektemij enzei: „Er zijn
broeders uit het buitenland gekomen". In het westen waren
nog christenen, die ons niet hadden verlaten en vergeten.

47



Eenyoudige christenen hadden een gehem hulpwerk opgezet
voor de gezinnen van christen-mdrtelaren en het bmnen-
smokkden van christdijke lektdur en van gdddijke-steun.
Ze spraken lang met mij. Einddijk zJdden ze gehoordte
hebben dat er op dit adres iemand was die veertien jaar in
de gevangenis had doorgebracht, en dat ze hem graag zou-
den ontmoeten. Dus vertdde ik hun dat ik dat was. Daarop
zdden ze: „Wij verwachtten een droefgeestig mens te ont
moeten. U kimt die persoon niet zijn, wantu bent vol vreu^
de". Ik verzdcerde hun dat ik die gevangene was en dat ik
zo blij was, omdat ik^wist datzij gekomen waren en dat we
niet langer vergeten waren. Toen kwam er een gestadige,
regdmatige hulp voor de ondergrondse kerk. Langs geheime
kanalpn kregen we hed wat Bijbds en andere christdijke
lektuur, alsook steun voor gezinnen vanchristen-martdaars.
Aldus door hen geholpen, konden wij mensen van de onder
grondse kerk ons werk v^ bder verrichten.
Het was nid alleen dat ze ons hd Woord Gods gaven, maar
wij zagen, dat. men ons liefhad. Zij brachten ons een woord
van troost. , ' ^
In, de jaren van dehersenspoding hadden wij steeds gdioord:
„Niemand houdt hog van u, niemand houdt nog van u,
niemand houdt nog van u". Nu zagen wij Amerikaanse en
Engelse christenen, die hun leven.waagden om ons te tonen,
dat zij ons liefhadden. Md ons advies hebben zij een hde
tfyhnipk ontworpen voor hun geheime arbdd. Zij kwamen
de huizen binnen, die door de geheime politie waren om-
singdd. De gehdme politie wist nid dat zij binnenkwamen.
De^aarde van de Bijbds, die op dezemanier werden binnem
gesniokkdd, is door een Amerikaans of Blngds christen, die
„zwemt" in de Bijbds, nooit te begrijpen.
Mijn gezin en ik zouden nid inlevenzijn gebleven zonder de
stoffdijke hulp, die ik kreeg van biddende christ^en in het

^buitenland. Hetzdfde gddt van vde andere ondergrondse
predikanten en martdaren in de commmhstis^e landen. Uit
eigen ervaring kan ik getuigen van de stoffdijke hulp en^de
nog grotere morde steun, die ons gegevenis door eenvoudige
christenen uit hd westen, die speciaal voor dit dod kwamen,
-maar nid door de hoogste kerkdijkeldders. Voor ons waren
deze mensen als van God gezonden ragden!
Vanwege hd vernieuwde werk van de ondergrondse kerk
was ik in groot gevaar van nogeensgearresteerd te worden.
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Maar in deze tijd hebben twee .christdijke organisaties, na-
melijk de Noorse Zending onder de Joden en de Hebreeuws-
Christdijke Alliantie, een losprijs van zeven duizend dollar
voor mij betaald. Nu kon ik Roemenig verlaten.

Waarom ik ^oemenis verliet

Ik zou niet gegaan zijn — de gevaren ten spijt — als de
leiders ,van de ondergrondse kerk mij niet hadden opgedra-
gen deze gelegenheid te gebruiken en het land te verlaten cm
de „stem" van de ondergrondse kerk te zijn voor de vrije
werdd. Zij wilden, dat ik in de westerse wereld tot u zou
spreken namens hen, over hun lijden en over bun noden.
Dus kwam ik naar hd westen, maar mijn hart bleef bij hen.

ik niet overtuigd was van dedringendenoodzakelijkheid,
dat u zou vememen van,het lijden en van de moedige arbeid
van de ondergrondse kerk, dan zou ikRoemenignooit hebben
verlaten. Dit is mijn zending.
Voordat ik Roemenig verliet, ben ik tweemaal bij de geheime
politic geroepen. Zij dedden mij mee, dat hd gdd voor mij
was ontvangen. (Roemenig verkoopt zijn burgers voor gdd,
wegens de zware economische arises waarin hetcommimisme
ons land hedt gebracht) Zezddentegen mij: ,,Ga naar hd
westen en predik Christies zoved als u wilt, maar kom nid
aan ons! Spreek met geen woord tegen ons! Wij zuUen u
openlijk zeggen wat We met u van plan zijn, als u toch vertdt
wat er gebeurd is. Om te beginnen, kimnen we voor duizend
dollar wd een gangster vinden om u uit de weg te ruimen,
of we kunnen u ontvoeren". (Zdf heb ik in dezdfde cd ge-
zden met de orthodoxe bisschop Vasile Leul, die in Oosten-
rijk werd overvallen en naar Roemenig gebracht AUe nagds
van zijn vingers waren hem uitgetrokken. Ik heb gezden md
anderen, die uit Berlijn waren ontvoerdL Kort gdeden zijn
Roemenigrs uit Italig en uit Parijs ontvoerd.) Verder zdden
ze tegen me: „We kunnen u ook mored kapot maken door
geruchten over u te doen versprdden van ids md een meisje,
diefstal of de ggn of andere misstap uit uw jeugd. De wester-
lingen — vooral de Amerikanen—zijnmakkdijkte misldden
en te bedriegen".
.Na mij aldus bedrdgd te hebben, hebben ze mij naar het
westen laten gaan. Ze hebben ved vertrouwen in de hersen-
spoding^ die ik heb ondergaan. (In hd westen zijn er nu
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vden, die dezdfde dingen als ik hebbra doorgemaakt, maar
^6 zich stilhouden. Sommigen veui hen prijzen het commu-
nisme zdfs, hoewel ze zelf door de communisten zijn gemax-
teld. De communisten waren er stellig van overtuigd, dat ik
ook mijn mond zou houden.)
In december 1965 konden mijn gezin en ik dus Roemenig
verlaten.

Het laatste wat ik deed voordat ik Roememg verliet,
naar het graf te gaan van de kolonel, die mijn arrestatie-
bevel had uitgevaardigd en opdracht had gegeven voormijn
jarenlange marteling. Ik heb een bloem op zijn graf gelegd.
Door deze handeling heb ik mijzelf gewijd tot de taak om de ,
vreugde. van Christus, die ik zelf bezit, uit te dragen onder
de communisten, die geestelijk zo leeg zijn.
Ik haat het communistische stelsel, maar ik heb de mensen
lief. j . j
Ik ben naar uw land gekomen. Ik breng u een drmgende
boodschap over van de getrouwe, lijdende ondergrondse
kerk, die wordt verdrukt en vervolgd, en uw gebeden en uw
daadwerkelijke hulp zo zeer behoeft
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HOOFDSTUK IV.

Het eerste wat ik zou willen zeggen, js dat ik niet de minste
verbittering of wrok gevod jegens de communisten of him
folteraars. En liiet alleen dat, maar ik heb de communisten
lief met heel mijn hart Ik haat de zonde, maar ik heb de
zondaar lief. De communisten konden wel christehen doden,
maar hun liefde, zelfs tot degenen die hen doodden, hebben
ze niet kunnen doden.
Er is een Joodse legende, did^zegt dat, toen hun voorouders
werden verlost uit Egypte en de Egyptenaren inde Rode Zee
v^dronken waren, de engelen meezongen met de overwin-
ningslieder^, die door de Isragliisten werden aangeheven.
Daarop sprak God tot de engd^: ,,De Jodenzijn mensen en
kunnen zich verheugen over hun ontkpming. Maar van u
verwacht Ik meer begrip. Zijn bok de Egyptenaarsniet Mijn
schepseien? Heb Ik hen met evenzeer lirf? Waarom voelt gij
Mijn drpefheid niet over him tragisch lot?" Toen Jozua bij
Jericho was, sloeg hij zijn ogen op en — zie, daar stond een
man tegenover hem met een uitgetrokken zwaardinde hand.
Jo^ua trad op hem toe en vroeg hem: „Zijt gij met ons of
m^ onze vijanden (Jozua 5 : l'4)?" Als het een gewoon.
mens was geweest, die Jozua hier ontmoette, had het ant-
wbord slechts kunnen linden: „Ik ben vooru", „Ik ben voor
uw vijanden", of desnoods: „Ik ben neutraal". Dit zijn de
enige menselijke antwoordm, die op zo'n vraag ku^en
worden gegeven. Maar Jo^ua ontmoette hier iemand uit pot)
ahdere sfeer en, gevraagd of hij voor of tegen Israel was,
gaf hij een antwoord, dat zeker niet werd verwacht en dat
moeilijk is te verstaan: „Neen". Wat betekent dit „neen"?
Hij komt uit een sfeer, waar men niet voor of tegen is, doch
waar ieder^ en alle^ingen worden verstasui, en aangezien
met^ medelijden en ontferming, en vurig worden bemind
Er is een menselijk niveau. Daar moet het commimisme tot
het uiterste worden bestreden. Op dit niveau hebben wij ook
tegen de comimunisten te strijden, zoals zij de dragers zijn
van deze wrede en barbaarse ideologic Maar christenen zijn
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nog wat anders dan gewone mensen; zij zijn kinderen Gqds,
de Godddijke natuur dedachtig. Daarom hebben de marte-
lingen, die ik in communistische gevangenissen heb onder-
gaan, mij er niet toe gebracht de communisten te haten. Ze
zijn sch^sden Gods. Hoe kan ik ze danhaten? Toch kan ik
ook him vriend niet zijn. Vriendschap bdekent 6en van zid
te zijn. Maar ik ben nid 66n van zid md de communisten.
Zij haten de idee God. Ik heb God lief.
Als mij daarom gevraagd zou worden: „Bent u voor de
communist^ of tegm hen?", dan zou mijn antwoord com
plex moden zijn. Het communisme is de grootste bedrdging
van de menshdd. Ik ben er ten zeerste tegen en wens hd te
bestrijden totdat het zal zijn overwonnen. Maar in de geest
ben ik met Jezus gezden in de „hemelse gewesten", ben ik
gezden in de sfeer van hd „neen", waarin, ondanks al hun .
-wandaden, de communisten worden begrepm en bemind,
een sfeer waarin wezens als de engden zijn, die iedereen
zouden willen hdpen hd dod van hd menselijk leven te
bereiken, dat is Christus gdijkvormig te worden. Daarom is
het mijn ideaal om onder de communisten hd evangdiele
verbrdden, him de blijde boodschap aangaande hd eeuwige
leven te brengen.
Christus, Die mijn Heere is, heeft de communisten lief. Zelf
heeift Hij gezegd dat Hij ieder mensliefheeften dat Hij eerder
de negen-en-negentig rechtvaardige schapen zou achterlaten
dan dat Hij dat ene, dat zoek raakte, verloren zou laten
blijven. Zijn apostden en alle grote leraars van hd Christen
dom hebben in Zijn Naam deze universde liefdeverkondigd.
Macarius zdde: ,,Als iemand alle mensen hartstochtdijk
liefheeft,, maar ook slechts ten aanzien van 6di mens zegt,
dat hij die nid kan liefhebben, dan is hij, die zoids z^^,
geen christen meer, omdat zijn liefde niet alien insluit".
Augustinus leert: „Als hd gehde mensdom rechtvaardig
geweest was en slechts 66n mens zondaar, dan zou Christus
gekomen zijn om helzelfde kruis te v^dragen voor die me
mens, zozeer heeff Hij iedere enkding lief'. De christdijke
leer is duiddijk. Communisten zijn mensen en Christus heeft
hen lief. Zo is het md ieder, die de gezindhdd van Christus
heefL Wij hebben de zondaar lief, hoezeer wij ook de zonde
haten..

Wij weten van Christus' liefde tot de communisten door onze
eigen liefde tot hen.
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Ik heb in commimistische gevangenissen christenen gezien
met zo'n yijftig pond aan ketenen aan hiunvoeten, gemartdd

rood-gloeiende.ijzeren poken, mensen bij wie met geweld
lepels vol zout naar binnen gewerkt werden en die ze daarna
zonder water achterlieten, mtgdiongerd, gegeseld, lijdend
van de koude, en dietochvurigbadenvoor de commimisten.
Dit is menselijk onverklaarbaar! Het is de liefde van Chris-
tus, in onze harten vdtgestort
Later kwamen de communisten, die ons gemarteld hadden,
zelf cok in de gevangenis. Qnd^ een communistisch bewind
worden communisten, en zdfs communistische regeerders,
bijna even vaak in de gevangenis geworpen als him tegen-
standers. Nu zaten de g^olterden en de folteraar in dez^de
cel. En terwijl de niet-christenen hiinhaatopenbaardenjegens
hun vroegere inquisiteurs en hen sloegen, namen de christe-
. nen het voor hen op, waarbij ze gevaar li^en zelf geslagen
te worden en ervan beschuldigd te worden med^hchtigen
van de communisten te zijn. Ik hdb christenen gezien, die
hun laatste sne^e brood (we kregen in die tijd maar
sneetje per week) en de geneesmiddelen,diehunleven ̂ dden
kunnen redden, aan een zieke communistische folteraar
gaven, die nu een mede-gevangene was.
De laatste woorden van Juliu Maniu, de christen geworden
eerste minister van Roemenie, die in de gevangenis stierf,
waren deze: „Als de communisten in ons land worden over-
wonnen, zal het de heilige plicht van ieder christen zijn om
de straat op^ te gaan en met gevaar van hun eigen leven de
communisten te verdedigen tegen de rechtvaardige woede
van de massa's, die zij hebben getiranniseerd".
De eerste dagen na mijn bekering had ik h^ gevoel, dat ik
niet zou kunnen voortleven. Als ik op straat liq), vodde ik
een lichamelijke pijn om iedere man of vrouw ̂ e voorbij
kwam. Het was als een messteek in mijn hart, wann^ ik
mij afvroeg of hij of zij welbekeerdzou zijn. Als een lid van
de gemeente had gezondigd, kon ik urenlang wenen. Het
verlangen naar het behoud van alle Zielen is in mijn hart
gebleven en de communisten zijn daarniq van buitengeslotoi.
In eenzame opsluiting konden weniq meer bidden als tevoren.
We. hadden een onvoorstdbare honger; ze hadden ons be-
dwclmende middelen gegeven totdat we half verdwaasd waren.
We warqi als een geraamte zo zwak.'Het g€bed des Heeren
was ved te l^g voor ons. We konden ons niet voldoende

53



concentreren om het op te z^gen. Het en^e geb^, dat ik
telkens maar weer h^haalde, was: „Jezus, ik hd) U lieT'.
Teen brak er een hoerlijke dag' aan dat Ik van Jeztis het
antwoord kre^ ,fHebt gij Mij lirf? Nn zal Ik u tonen, hoe-
zeer Ik u liefhd>". Terstond gevodde ik een vlam in mijn
hart, die brandde als de stralen vem de zon. De discipden

/ op de weg naar Emmaus zeiden dat bun harten branddide
waren toen Jezus met hen sprak. Zo was het ook met mij.
Ik kende de liefde van'Hem, Die voor ons alien Zijn leven
,gaf aan het kruis. -Zulke liefde kan de communisten niet
uitsluiten, hoe zwaar hun zondenookmogenzijn. De commu
nisten hebben gruwden bedreven en zij doen het nog, maar'
,;vde wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja,
de rivieren zouden ze nid verdrinkem.... de liefde is sterk als
de dood; de ijvar is hard als hd graP'. Zoals hd ̂ af er op
staat om alien te ontvangen: rijken en armen, johg^ en
ouden, mensen van allerld rassen, volkeren en polMeke
overtuigingen, heiligen en misdadigers, zo wil de liefde alien
omvatten. Chiistus, de vleesgeworden Liefde, zal nooit op-
houden voordat Hij ook de'communisten heeft gewonnen.
Eeh predikant werd in mijn cd geworpen. Hij was half dood.
Hd bloed stroomde van zijn gelaat en van zijn lichaam. Hij
was vresdijk geslagen. Wij wastenhenL Sommige gevange-
nen vdvlodrten de conununisten. Kreimende sprak hij:
„Ach, vervloek ze nid! Houdt u toch stil! Ik wil voor ze
bidden".

Pfoe we big konden zijn, zelfs in dJe gevangenis

Als ik terugzie op de veertien jaren van gevangenschap, dai^
was hd soms een zeer gdukkige tijd. Ahdere gevangenen en
zdfs de bewakers hebbm zich er dikwijls over verbaasd, dat

^  christenen onder de vresdijkste omstandigheden zp gdukkig
konden zijn. Ze konden ons nid bdetten tezingen, al werden
wij eryoor geslagen. Ik denk dat nachtegalen ook zouden
zingen, zdfs al wisten ze dat zeer na hd befiindigen van huh
lied om gedood zouddti worden. Christenen in de gevangenis
hebben van vreugde gedanst Hoe konden ze onder zidke
tragische omstandigheden toch zo vrolijk zijn?
In de gevangenis heb ik dikwijls gemediteerd over Jezus'
woorden tot Zijn discipden: ,,Zalig zijn de ogen, die zien
hdgeen gij zid". De disdpden waren toen juist teriiggdceerd
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van era rds door Palestina waar zevresdijkedingen hadden
gezien. Pal^tina was een onderdrukt land. Overal was de
vetschrikkelijke ellende van het getiranniseerde volk. De
discipelen kwamen in aanraking met ziekte, plagen, honger,
dro^eids Ze kwamen in huizen waaruit patriotten in de
gevangenis waren geworpen,,met achterlating van wenende
ouders of vrouwen. Het was geen mooie wereld om naar te
kijken. En toch zei Jezus; „ZaIig zijn de ogen die zien, het-
geen gij ziet". Dat was omdatzenietalleen het lijden hadden
gezien. Ze hadden ook de Behouder van alien gezien, de
Bewerker van het hoogste goed, het Doel, dat de mensheid
zal bereiken. Voor het eerst hebben enkele Mijke wormen,
rupsen die over de aarde kruipen, beseft dat er na dit mise-
rabele bestaan een ander komt, dat van een prachtige, veel-
kleurige vlinder, die van bloetn tot bloem kan vliegen. Deze
blijdschap was ook de onze. ^
Er waren Bguren om mij been als Job, mensen die zwaarder
,<varen beproefd dan hij. Maatr ik wist van het dnde van
Jobs geschiedenis: hoe hij dubbel zoveel ontving als hij
tevoren had gehad. Ik had mensen^om mij been als de arme
Lazarus, hongerig en vol zweren waar niets aah gedaan
werd. Maar ik wist, dat de engelen hen alien zouden dragen
in Abrahams schoot. Ik zag hen zoals ze in de toekomst
zullen zijn. In de armoedige, vervuilde, verzwakte martelaar
in mijn omgeving zag ik de met heerlijkheid gekroonde
heilige van de toekomst
Maar wanneer ik naar zulke mensen keek — niet zoals ze
zijn, maar zoals ze eens zuUen wezen — dan kon ik ook in
vervolgers als Saulus van Tarsen toekomstige Paulussen
ontdekken. Sommigen zijn dat reeds geworden. Beambten
van de geheime politie tegenover wie wij getuigd hadden,
zijn zelf christen geworden en zezijn verbhjd geweest dat ze
later in de gevangenis moesten lijden omdat zeonze Christus
hadden gevonden. In de cipiers,idie ons geselden, zagen we
de mogelijkheden van de cipier uit Filippi, die Paulus eerst
geselde en daarna werd bekeerd. We ̂oomden ervan dat
zij spoedig ^ouden gaan vragen: „Wat moet ik doen om
z^ig te worden?" In hen, die spottend toiekeken toen christe-
nen met uitwerpselen besmeerd aan een kruis werden ge-
bonden, zagen wij de menigte van Golgotha, die zich wddra
op deborstzouslaan, uitangstomdatze gezondigd hadden.
Juist in de gevangenis kregen wij hoop, dat die communisten
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zouden worden bdioudenu is daar, dat wij leerd^ ons
voor hen verantwoorddijk te voden. Door hen gemartd^
leerden wij ze liefhebben.
Een groot ded van mijn gezin is vermoord. Het was in mijn
huis, dat de moordenaarwerdbekeerd. Datwasook de meest
betamdijke plaats. Zo is ook in commiudstische gevangaais-
sen de gedachte ontstaan van een christdijke zendin^^bdd
onder de conununisten.

God zid de dingen zo anders dan wij ze zien, evoi^s wij ze
andors zien dan een mier. B^meerd met uitwerpsden te
worden vastgebonden op een kruis is, van mensdijk stand-
punt gezien,-a]leen maar iets verschrikkdijks. Toch noemt
de Bijbd het lijden vandemartdaren„lichteverdrukkingai".
Veertien jaar in de gevsingenis doorbrengen was voor ons
een lange tijd De Bijbd noemt het „een ogenblik" m zegt
dat het ons „een gewicht" van heerlijkhdd bewerkt. Dit geeft
ons hd recht te veronderstdlen dat de verschrikkdijke mis-
daden van de communisten, die voor ons, mensen, hiet te
verontschuldigen zijn, en waairtegen wij terecht tot hetuiterste
hebben te strijden, in de ogen Gods Uchter zijn dan in onze
ogen. Hun tirannie, die al een halve eeuw duurt, is voor
God, bij Wie duizend jaren zijn als ̂ n dag, misschien maar
*een ogenblik van afdwaling. Ze hebben nog de mogdijkhdd
om bdiouden te worden.
Het hemdse Jeruzaleni is een moeder, en heeft lief als een
moeder. De poorten van de hemd zijn niet gesloten voor de
communisten. Ook is het voor hen niet gedoofd. Evenals
ieder ander kunnen zij zich bdceren. En wij moeten hen tot
bdcering roq)en.
Liefde alleen kan de communisten veranderen (een liefde, die
wij duidelijk moeten onderschdden van to^even aan het
communisme, zoals door vele kerkelijke Idders wordt ge-
daan). Haat vdrblindt Hitler was een anti-communist, maar
^n die haatta Vandaar dat hij, in plaats van hen te over-
winnen, hen gdiolpien heeft een derde deel van de werdd te
winnen. Vanuit de liefde hebben wij in de gevangenis een
plan gemaakt voor dezendingsarbeid onder decommunisten.
Daarbij dachteh we in de eerste plaats aan de commiinisdsche
machthebbers. Sonunige zendingsmannen schijnen maar -
wdnig studie te hebben gemaakt. van de kerkgeschi^enis.
Hoe is Nporwegen voor Christus gewonnen? Door kbning
Olaf te winnen. Rusland ontving het Evangdievoor hd eerst,
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toen zijn koning Rurik werd gewonnen. Hongarijewerd ge-
wonnen doordat zijn koning Stefanus werd gewonnen. Zo
ging het ook in Polen. Als in Afrika het stamhoofd was ge
wonnen, volgde de stam. Wij doen allerlei zendingswerk
onder de gewone man, die misschien een fijn christenmens
wdrdt, maar weinig invloed heeft en geen verandering kan
brengen in de bestaande toestand.
Wij zuUen regeerders moeten winnen, leidinggevende perso-
nen op het gebied van de politiek, de economie, de weten-
schap, de lomst. Dat zijn de geestcdijke leiders. Zij vormen
de zielen der mensen. Als we hen gewonnen hebben, winnen
we ook het volk, dat zij leiden en bdnvloeden.
Missionair gezien, hedft het communisme een groot voorded
boven andere steels. Het is meer gecentraliseerd. Als de
president van Amerika tot het rooms-kathohcisme zou over-
gaan, zou Amerika om die reden nog niet rooms worden.
Maar sds Mao Tse-Tung tot het Christendom wordt bekeerd,
of Breshnew of Ceaushescu, dan kan men heel him land
bereiken. Zo groot is de invloed van de leiders.
Kan een commimisti^he leider dan wel 'bekeerd worden?

SteUig, want hij is ongelukkig en onzeker, evenalszijn slacht-
offer. Bijna alle conummisti^e Idders in Rusland zijn in de
gevangenis geeindigd of door hun eigen kameraden dood-
geschoten. Hetzelfde gddt van China. Zelfs de ministers van
binnenlahdse zaken als lagoda, lejow, Beria, die alle macht
in handen schenen te hebben, hebben hun eindegevonden op

, dezelfde wijze als de laatste contra-revolutionair — een kogd
in de nek en het was afgelopen. Kort geleden zijn Shepelin,
minister van binnenlandse zaken in de Sowjet-Unie, en Ran-
kovic, minister van binnenlandse zaken in Joegoslavig, als
vuile lompen uitgeworpen.

Hoe wij het communisme geestelijk kunnen bestrgden

communistische regime maakt niemand gdukkig, ook
zijn eigen profiteurs niet. Zelfs-dezeliedenzijnbevreesd, dat
ze's nachts zo maar door de wagea van de geheime politie
zullen worden weggehaald, omdat de partijlijn weer eens
veranderd is.

Vele communistische leiders heb ik persoonlijk gekend. Ze
zijn vermoeid en belast Alleen Jezus kan hen rust geven.
De communistische regeerders te winnen voor Christus zou
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de werdd kuimen bewaren voor vernietiging door atoom-
wapenen, de mensheid kuimen redden van dehonger, die een
gevolg is van het feit, dat nu zoveel van haar inkomsten
besteed moeten worden aan de zo kostbare bewapening. De
communistfeche regeerders winnen, zou het einde kuimen
betekenen van deintemationale spanning. Decommunistische
regeerders <winnen, betekent Clmistus en de engelen te yer-
vidlen met blijdschap. Het kan de overwinning betekenen
jvoor de kerk. A1 die gebieden waarin zendelingen met zoveel
moeite arbeiden, zpals Nieuw-Guinea of Madagascar, zullai
eenvoudig volgen, als de communistische heersers worden
gewonnen, omdat dit aan het Christendom een geheel nieuwe
stuwfaacht zal geven. Ik heb persoonlijk bekeerde coimnu-
nisten gekend. Zelf ben ik in mijn jeugd een militante athdst
geweesL Bekeerdeathdsten encommumstenhebbenveeiliefde
tot Christus, omdat ze zoved hebben misdaan.
In het zen^ngswerk moet men strategisch denken. Uit hd

. oogpuht van zalig worden, zijn alle zielen gdijk, maar uit
het oogpimt van missionaire strategie zijn ze niet gelqk. Het
is bdangrijker iemhnd te winnen, die ved invloed heeft, en
die naderhand zelf duizenden anderen kan winnen, dsm te
sprekdi tot een wUde in de rimboe en hem verzekering te
doen van het heU voor hem alleen. Daarom verkoos Jezus
Zijn bediening nid te begindigen in het ggn of andere dorpje,
maar in Jeruzalem, het geestelijk centrum der werelcL Oih
diezelfde reden heeft Paulus zich zozeer beijverd om in Rome
te komen.

De Bijbel zegt, dat hd zaad der vrouw de kop van de slang
zal vermorzden. Wij echter kidelen de slang op zijn bulk en
maken hem aan hd ladien. De kop van de slang bevindt
zich ergens tussen Moskou en Peking, nid in Tunis of Ma
dagascar. De communistische werdd moet de eerste zorg zijn
van kerkdijke Idders en zendingsmensen, en van ieder chris
ten, die nadenkt Wij moeten hd routine-werk laten v£u:en.
Er staat geschreven: „Vervloekt zij wie hd werk des Heeren
bedri^dqk („md lauwhdd") verricht". De kerk moet een
j&ronfale geest^jke aanval doen op hdcommunismd
Oorlogen kuimen alleen worddi gewonnen door een offen-
sieve, en nooit door een defensieve strategie. Tegenoverhd
communisme is de kerk tot nu toe altijd in hd defensief ge-
weest en ze hedt daarmee hd enelandna hd andere aan hd
communisme verloren. Dit mod in de kerk als gehed onmid-
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dellijk veranderen. In van de psalmen staat dat God de
ijzeren grend^s v^brijzdt Voor Hem is hd ijzeren gordijn
een Meinigheid.
De Jkerk van de eerste eeuwen werkte in hd gdieim en ille-
gaal, ai ze heeft overwonnai. Wij moden weer leren op de-
zdfde wijze te werken.
V66r de communistische pedode begreep ik nooit waarom
zovde figuren nit het Nieuwe Testament bijnamen droegen:
Simeon, die Niger genoemd werd, Johannes, genaamd Mar^
kus, en anderen. Bij ons werk in commimistisdie landen
maken wij ook gebndk van geheime namen.
Ik had nooit begrepen waarom Jezus, toen Hij hd laatste
Avondmaal wUde laten bereidai, geen adres opgal^ maar
zeide dat ze in de stad moesten gaan en uitzien naar een
man, die een kruik droeg. Nu begrijp ik dat weL In hd
werk voor de ondergrondsekerkgevenwij ookzuike gehdme
herkenningstekenen. Als wij berdd zijn zo te werken, en terug
te keren tot de methoden van deeerstecHristenen, kiinnen wij
in communistische landen op dodtreffende wijze voor Chris-
tus arbdden.

Toen ik echter sommige kerkdijke leiders in hd westen ont-
moette, ontddde ik, in plaats van liefde j^ens de conununis-
ten, die sedert lang zou hebben gddd tot hd organiseren
van missionaire arbdd in commimistische landen, een poli-
tidc, die de zijde der commimisten koos. Maar ten opzichte
van de verloren ziden van hd huis van Karl Meunc vond ik
nid de ontferming van de barmhartige S^aritaan.
Wat iemand werkdijk gdooft, is nid datgene wat hij in zqn
gdoofsbelijdenis opzegt, maar datjgene waarvoor hij berdd
is te sterven. De christenen van deondergrondsekerk hebben
gdoond dat zij berdd zijn voor hungdoofte sterven. Ik ben
nu bezig md de voortzetting van een arbdd, die vopr mij
opnieuw gevangenschap in'een communistisch land kan
bddcenen, nieuwe martdingen en zelfs de dood, omdat ik
Idding g^ aan een gdieime zendingsarbddachterhdijzeren
gordijn, waarbij ik alle risiko opmijheem. De dingen, die ik
schrijf, gdoof ik. Ik heb hd recht om te yragai: zouden de
kerkdijke Idders in Amerika, die vriendschap sluiten md hd
communisme,. berdd zijn vo6r dit hun gdoof te sterven?
Wie verhindert hen, hun hoge positie in het westen op te
geven om offided predikant te worden in hd oosten ai daar
— op de plaats zdf — samentewerken md de communisten?
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Hk bewijs van zo'n gdoof isnogdoor geen enkde kerkdijke
IddeiLuit het westen gdeverd
Uit de behoefte van de mdisen om dkaar te begrijpen als ze
samen gaan jagen of vissien, en later als ze samen de goede-
ren produceren, die voor het mensdijk bestaan nodig zijn,
of om uitdrukking te gevenaandegevodensj^ens dkander,
zijn mensdijke woorden ontstaan. Er bestaan echter geen
mensdijke woorden, die op adequate wijze de geheimenissen
Gods of de hoogtepunten van het geestelijke leven kiinnen
uitdrukken. Evenzo bestaan er geen woorden, die de diq)ten
van duivdse wreedhdd kunnen beschrijven. Kan iemand in
woorden weergeven wat er in iemand omging, die op het
punt stond door de Nazi's in een oven te worden.geworpen,
of die zijn kind in die oven zagwerpm? Zo is het ook nutte^
loos om te trachten een beschrijving te geven van hetgeen
christenen gdeden hebben en nog lijden onder de commu-
nisten.

Ik heb christenen aan folteringen onderworpen gezien, in
VCTgdijking waarmee alle bijbdse beschrijvingen van de hd
en al de pijndi van Dante's hifemonidszijn. Noch de bijbd-
schrijvers, noch Dante, noch de predikers, die ooit over de
hd gesproken hebben, kimnen zich mensen indei^en, die op
een kruis werden vastgebonden dat vervolgens op de grond
werd gdegd, waama andere gevangenen door middd van
folteringen werden gedwongen hun behodte te doen op het
gezicht en het lichaam van de gekruisigden. Die kn:^en
werden daama overdnd gezet en de communisten stonden
er honend en spottend omheen, terwijl zeriepen: „Kijk naar
juUie Christus, kijk naar juUie Christus! Wat is hij mooi!
Wat een heerlijke geur brengt Hij m^ uit de hemd!"
Ik kan alleen maar woorden schrijven, en geen woorden
kiinnen ooit aan de lezer het drama overbrengen van die
dominee, die, nadat hij bijna gek geworden was van de
martdingen, er in toestemde om, wat de communisten noem-
den, ,,de duivdse mis" te bedienen. Hig z^ende mensdijke
uitwerpsden en urine, en gaf aan de christenen hd Heuig
Avbndmaal in deze vorm. Dit vond plaats in de Roemeense
communistische gevang^s van Rtesti Later vroeg ik hem:
,,Waarom^ wUde je nid liever sterven dan dat je aan deze
spot meedeedr' Httj antwoordde: „Oordeda]sjeblieft nid over
mij! Ik hd) meer gdeden dan Christus!"
Ik heb in de gevangenis gezdoi met Pucretiu Patrascanu, de
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man, die in Roemenie het commiu^me aan de macht gehol-
pen heeft Zijn kameraden bdoonden hem door hem gevM-
gen te zetten. Hoewel hij geestelijk gezond was, hebben ze
h^ naar een krankzinnigengesticht gebracht, tot hij zelfoOk
g^ werd. Hetzelfde hebben ze gedaan met Anna Pauker, de
vroegere minister. Christenen toijgen ook vaak zo'n behan-
d^ng. Ze krijgea elektrische schokken. Of ze krijgen een
dwangbuis aan.
De wereld is onlzet over wat ergebeurtin de Chinee straten.
Voor aller oog oefenen de Rode Gardisten him tefreur uiL
Ma^ tracht u dan e^s in te denken wat een christen in een
Chinese gevangaiis overkomt, waar niemand het ziet! Het
laatste nieuws is dat een bekend Evangelisch schrijver en
andere Chinese christenen, die niet bereid waren hun geloof
te verloochenen, de beide oren, de tong en de benen werden
afgehakt. ^
Maar het ergste wat de communisten doen is niet dat ze het
lichaam van de mensen mentelen en doden. Zij vervalsen het
denken van de mensen en vergiftigen de jeugd en de kinde-

. ren. Zij hebben hun eigen mensen op bdangrijke plaatsen in
de kerken gezet om de christenen te leiden en de kerken te
verderven. Zij leren de jeugd niet slechts nid in God eh in
Christus te gdoven, maar deze naihen te haten. Met welke
woorden zouden wij de tragedie kunnen weergeven van
christen-martdaren, die, thuisgdcomen na jaren van gevan-
genschap, met verachting werden ontvangen door hun kihde-
ren,'die intussen militante athdsten waren geworden?
Dit boek is geschreven, nid zozeer met inkt als wd md hd
bloed van gewonde harten.
AUeen—zoals indedagenvanDanidde drie jonge mannen,
die in de vurige oven waren geworpen, na hun bevrijding
nid naar vuur roken, zo is er ook geen reuk van verbitte-
ring tegen de communisten aan de christenen, die in commu-
nistische gevemgenissen hebben gezden. Als u een bloem '
onder uw voden vertrapt, bdoont hij u md hd versprdden
van zijn geur. Zo beantwoordden de door de communisten
gemartdde christenen hun folteraars md hun liefde. Wij
hebben vden van onze cipiers tot Christus mogen Idden. En ̂
we worden door ̂ n verlangen bezidd, namelijk om de com
munisten, die ons hebben doenlijden, hetbeste te geven dat
wij hebben: hethdl, datvanonzeHeereJezus Christus komt.
Wij haten het communisme — deze wrede diktatuur van een
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TTmilitanf atheSsme — maar de mensen hebben wij lief, zoals
Christus ons heeft geleerd. Het is mij ni^ beschoren geweest,
zoals vde van mijn breeders in het geloof, de martddood te
derven in de gevangenis. Ik werd vrijgdaten en heb zdfs uit
Roemenie weg kiinnen komen naar het westen. En in het
westen trof mij bij zeer yed kerkdijke Idders een gevoden
dat precies tegenovergestdd is aan dat wat overheerst in de

- ondergrondse kerk achter het ijzeren en bamboe gordijn.
Vde christenen in het westen hebben geen liefde voor de
communisten. Het bewijs dasuwoor is dat zij niets doen voor
de bekering van de mensen in de communistischelanden. Zij
bedrijven zending iOnder de Joden, zending onder de Mo-
hammedanen, zenoing onder de Boeddhistdi. Zij drijven
zending om christenen van de ene kerk trovertuigen, dat ze
zich bij een andere moeten voegen. Maar ze hebbra geen
zending onder de, communisten! Ze hebben hen niet lief.
Anders zojiden ze al langgdedenzo'n zendingzij n begonnen,
evenals Carey uit liefde tot de Indifirs en Hudson Taylor uit
liefde tot de Chinezen daar hun zendingswerk hebben ge-
sticht.

Dat.ze de communisten niet liefhebben en niets doen om ze
voor Christus te winnen, is echter het enige niet Door hun
toegefdijkheid, door hun onachtzaamheid," en soms door ie
handden als daadwerkdijke medq)lichtigen, zijn sommige
westerse kerkdijke Idders bezig de communisten in him
ongdoof te derken. Zij hdpen de communisten binnen te
(^ingen in de westerse kerken, en de Idding te krijgen in de
kerken en in Me werdd. Zij maken, dat de christenen zich
niet meer. bewust zijn van de gevaren van het communisme.
Door de communisten niet lid te hebben en door niets te
doen om hen voor Christus tewinnen (onder het voorwendsd
dat ze dat niet mogen doen; alsof de e^te christenen Nero
toestemming vroegen om het Evangdieteverbrdden)hd5bm
ze ook hun dgen kudde.niet lid. Want als wij ,de communis
ten nid voor Christus winnen, zuUen zij hd westen veroveren
en ook hier het christeniiom uitroden.

De les der geschi£dems wordt vergeten

Tn de eerste eeuwen was er een blodend Christendom in
Noord-Afrika. Daar kwamen Augustinus, Cyprianus, Atha-
nasius en TatuUianus vandaan. Maar de christenen van
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Noord-Afrika hebben 6en plicht verzuimd, namelijk om de
. Mohammedanen vpor Christus te winnen. Het gevolg is
geweest, dat de Mohammedanen Noord-Airika invielen en.
het Christendom voor eeuwen hebben uitgeroeid. Nog steeds
behoort Noord-Afrika aan de Mohammedanen en dechriste-
lijke zending spreekt over hen als „het blok der niet-bekeer-
baren".

Laten we toch leren van de geschiedenis!
ha de tijd der Reformatie vielen de godsdienstige' belangen
van Huss, Luther en Calvijh samen met de belangen der
Europese volken om be^ijd te worden van het juk van het
pausdom, dat toen een pohtieke en economische druk bete-
kende. Zo vallen ook in deze tijade belangen van de onder-
grondse kerk in het verbreiden van het Evangelie, zowel
onder de commimisten als onder hun slachtofPers, samen met
het grote belang, dat alle vrije volkeren hebben bij het in
vrijheid voortbestaan. '
Er bestaat geen politieke macht, die het communisme omver-
werpen kan. De communisten bezitten de atoombom, en hen
met militair geweld aan te vallen zou betekenen een nieuwe
wereldoorlog tebeginnen, waarin honderden miljomen slacht-
offers zouden vallen. Voorts hebben vde westerse politici
zoiets als een hersenspoeling ondergaan^ zodat zij decommu-
nistische machthebbers niet eens teh val willen brengen. Dat
hebben ze herhaaldelijk gezegd. Zij willen wel dat ̂  een
eind zal komen aan de versla^dheid aan bedwelmende mid-
delen, aan het gangsterdom, aan kanker en tuberculose,
maar niet aan het communisme, dat veel meer slachtoffers
heeft gemaakt dan die alle tezamen. .
By a Ehrenburg, de Sovjet-schrijver, zegt dat, wanneer Stalin
zijn hele leven niet anders had gedaan dan de namen op-
schrijven van zijn onschuldige slachtoffers, zijn leven niet
lang genoeg zou zijn geweest om'met dat karwei klaar te
komen. Chroestsjew zei op het twintigste congres van de
Communistische Partij: „Stalin liquideerde duizenden eerlijke
en .onschuldige communisten..... Van de 139 leden m kandi-
daten vanhetGentraal Comity, ̂eop hetzeventiende Congres
werden gekozen, werden er later 98, dat is 70 pet, ge-
arresteerd en doodgeschoten". Tracht u dsui maar eens in te
denken wat hij aan de christenen gedaan heeft!
Chroestsjew verloochende Stalin, maar bleefintussendezelfde
dingen doep. Sedert 1959 is de helft van de kerken in de
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Sovjet Unie, die nog open waren, gesloten.
In China heerst een nieuwe golf van barbaarshdd, die erger
is dan die uit de Stalinistische perioda Het openbare kerke-
lijke leven is gehed opgdiouden. hi Rusland en Roemenifi
vinden nieuwe arrestaties plaats. (Wij hebbenpasnogbericht
ontvangen over massa-arrestaties van christenen in Rus
land.)
Door middel van terreur en misleiding wordt in landen met
een miljard inwoners de hde jonge generatie opgevoed in
haat jegens al wat westers is en speciaal tegen het Christen
dom.

Het is geen ongewObn gezicht in Rusland, dat plaatselijke
beambten voor de kerken staan omuittekijken naar de kin-
deren. Als ze ontdekken, dat die naar de kerk gaan, worden
ze geslagen en er uit gesmeten. De toekomstige verwoesters
van h^ westerse Christendom worden zorgvuldig en stdsel-
matig opgevoed!
"FV is maar 6en manht, die het communismekan overwinnen.
Het is demacht, diechristelqkestatendeplaats deed mnemen
van het haidense Romeinse Imperium, de macht, die woeste
Teutonen en Vikings tot christenen maakte, de macht, die de
bloedige hiquisitie overwon. Deze macht is de krachtvan hrt
Evang^e, vertegenwoordigd door de ondergrondsakerk,
dia in alle romrf'^nisfiHohe landen bestaat. Deze kerk te steur
nen en te hdpen, is niet maar een kwestie van verbondenheid
met lijdende broeders. Het betekent leven of dood voor uw
dgen land en voor uw kerken. Deze kerk te steunen is niet
nl]pf»n in het bdang van vrije christenen, maar dient ook de
gedragslijn van vrije regocingen te zijn.
De onder^ondse kerk heeft reeds communistische bewinds-
lieden voor Christus gewonnen. Gheorghiu-Deg, de eerste
minister van Roemenifi, stierf als een bdceerd. mens na zijn
zonden te hebben" beleden en zijn zondig levai te hebbeai
veranderd. In communistische landen zijn ercommumstische
leden van de regering, die in het geheim christen zijn. Dit
kftn zich verder uitbreiden. Dan zuUen wij een werkdijke
ommekeer kunnen verwachten in de politick van sommige
communistische regeringen — geen veranderihg als die van
Tito en Gomodka, waarna dezdfde diktatuur van een wrede
athdstische partij voortduurde — maar een omwentding
naar Christendom en vrijhdd.
Daarvoor zijn thans buitengewone gdegenheden aanwezig.
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De commui^ten, die in hun verkeerde geloofsopvattingen
zeer dikwijls even oprecht zijn als christen^ in de hunne,
maken thans een grote krisis door. Zij hadden werkelijk ge-
loofd dat het communisme een verbroedering tussen de vol-
ken zou teweeg brengen. In plaats daarvan zien zij nu dat
communistische landen met elkaar vechten als honden. Zij
hadden, werkelijk geloofd dat het commxmisme een aards
paradijs zou scheppen, in tegenstelling met wat zij noemen
-het ingebeelde paradijs in de hemel. En nu lijden hun volke-
ren honger. Uit de kapitalistische landen moet graan worden
ingevoerd. - ' .
De communisten hadden. geloofd in hun leiders. Maar nu
hebben ze in him eigen bladen gelezen, dat Stalin een massa-
moordenaar, en Chroestsjew een idioot was. Zoginghet ook
met hun nationale helden a^s Rakosi, Gero, Anna Pauker,
Rahkovici enzovoort. De communisten gdoven niet meer in
de onfeilbaarheid van hun leiders. Ze zijn als rooms-katho-
lieken zonder paus.
Er is een leegte in de harten der communisten. Deze leegte
kan alleen door Christus worden vervuld. Het mensenhart
zoekt van nature naar God. Er is een geestelijk vacuum in
ieder mens totdat het door Christus wordt vervuld. Dat geldt
ook van de communisten. Er is in het Evangdie een macht
der liefde, die ook hen kan aanspreken. Ik heb christen-ge-
vangenen gezien, die hun cipiers en hun folteraars voor
Christus hebben-gewonnen. Ik weet dat dit k^.
Christenen, gehoond en gemartdd door de communisten,
hebben vergeten en vergeven hetgeenhenzelf enhun gezinnen
is aangedaan. Zij doen hun best om de communisten door
hun krisis heen te hdpen en de weg tot- Christus te doen
vinden. Maar voor deze arbeid hebben zij dringend behoefte
aan onze hulp.
En niet edleen hiervoor. Christdijke liefde is altijd universed.
Voor christenen bestaat er geen partijdighdd. Jezus zegt, dat
Gods zon opgaat overbozenengoeden.Datis ook waar van
de christdijke liefde. Er zijn christelijke Idders in het westen,
die een bijzonder grote vriendschap voor de communisten
tonen en die rechtvaardigen met een beroep op Jezus* leer,
dat wij zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Maar Jezus
heeft nooit gdeerd dat wij alleen cmze vijanden moeten lief
hebben di onze broeders maar moeten v-ergeten.
Communisten dden in de liefde van v^e westerse kerkelijke
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leiders.' Die liefde blijkt uit het den en drinken met hdi wier
handen vol zijn van hd bloed derchristenen,maar niet door
bun de blijde boodschap van Christus te brengem-Eln zij, die
door de communisten zijn verdrukt, worden vergden. Hen
heeft men nid lief.
De- Evangelische en de Rooms-Katholieke kerk van West-
Duitsland hebben de laatste zeven jaar 125 miljodi dollar
^gegeven voor slachtoffers van de honger. De Amerikaanse
christenen geven nog ved meer.
Nu zijn er vden, die honger lijden, maar ik kan mij nid
voorstellen, dat iemand erger honger heeft dan de christen-
martdaars, of meer recht heeft op dehiilp der vrijelihriste-
nen. Ik zal nu maar nid spreken over de jaren waarin de
christen-martdaars gedwongen werden hun dgen uitwerpse-
len te eten. Toen dat voorbij was, moesten we aardappd-
schillen den en kool die niet was schoongemaakt Er was
een tijd in de Roemeense gevangenissen, dat we maar 66n
sneetje brood per week kregen!
Wdnu, als dan de Duitse en Byitse en Amerikaanse en Scan-
dinavische kerken zoved gddopbrengenvoorhulpverlening,
dan behoort dat te gaannaar ieder, dieer behoefte aan heeft,
maar allereerstnaar de chiristen-martdaars en hungezinnen.
Vraagt u maar eens aan uw kerkelijke Iddsliedenof dat ook
gebeurt. i. ..
Ik ben vrijgekocht door christelijke organisaties, een bewijs,
dat christenen kunnen worden losgekocht. -Niettemin ben ik
het enige voorbedd in ons land waarbij iemand door christe
nen is vrijg^ocht En daarom houdt mijn loskoping een
aanklacht in tegen christdijke organisaties in hd westen, dat
ze in andere gevallen hun plicht verz^en. ^
De martdaren moeten worden geholpen. Wij moeten ervoor
zorgen dat hun gezinnen in leven kunnen blijven. De onder-
groiidse kerk moet in al haar arbeid worden g^olpen.
De ondergrondse kerk achter hd ijzeren gordijn is vol van
lidde en ijver. Jn Rusland zijn er geen lauwe chrisjenen. Of
men is christen met hed zijn hart, of men is hdemaal geen
christen, want het kost hed wat om een discipd van Jezus te
zijn. De christepen daaf verspillen hun tijd en hun energle
nid, als zovden in thet westen, md het aanvallen van de
leerstdlingen van een andere christdijke rdigie of zelfs md
het disputeren over, hetgeen niemand weeL Zij leven mt de
wezenlijke inhoud van de christdijke boodschap. Zij zijb
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geestdijkfit met het oog opdegewichtigetaak die zij dp zich
genomen hebben.
Maar zij hebben geen gereedschap. Zij hebben maar weinig
Bijbels en andere godsdienstige boeken, weinig middden van
toansport; zij hebben gebrek aah de meest d^ingende beno-
digdheden voor hxm gezinnen, waardoor zij in staat zQuden
zijn zich geheel aan hun werk te wijddi. Ze zijn als een boer
temidden van het rijpe graan,- maar die geen werktuigen hefiPt
om het te oogsten.
De eerste christenen werden vdor de vraag geplaatst of de
nieuwe kerk alleen voor de Jod^was, of ook voor de heide-
nen. Die vraag ontving Jhet juiste antwoord In een andere
vorm is dit probleem in de twintigste eeuw teniggekeerd. Het
Christendom is niet alleeh voor het westen. Christus behoort
niet alleen aan Amerika, Engeland, of andere democratische
landeru Toen Hij gekruisigd werd, was 66n van Zijn handen
uitgestrekt naar het westen, en de andere naar hel oosten.
Hij wil niet alleen de Koning der Jbden zijn, maar ook der
heidenen, de Koning ook van decommunisten, ̂niet slechts
van de westerse wereld. Jezus zeide: „Gaat heen in hed de
wereld, en predik het Evangdie aan oWe kreatuur". Hij gaf
Zijn bloed voor aUen, en allm moeten het Evangdie horen
en gdoven.
Christus heeft de communisten lief en begeert hen van hd
communisme te verlossen, gdijk Hij alle zondaren liefhedt
en begeert hen te verlossen van de zonde. Sommige' westerse
kerkdijke Idders stellen in de plaats van deze enige juiste
houding een andere: toegefelijkhdd j^ens hd communisme.
Zij begunstigen de zonde, zij hdpen het communisme over-
winndi en verhinderen daardoor hd behoud'zowd van de
communisten als van hun slachtoffers.
Toen ik, vrijgdaten uit de gevangenis, weer hij riujn vrouw
was, vroeg ze mij wat mijnplannenwarenvoor de toekomst.
Ik antWoordde: „Het ideaal, datihij voor ogen staat, is hd
leven van een geestdijke Iduizenaar". Mijn vrouwzddaarop
dat zij dezdfde gedachte had gehad.
In mijn jeugd was ik een zeer dynamischtype geweest. Maar
de gevangenis, en vooral de jaren van eenzame opsluiting,
hadden mij veranderd ineaimeditatieve,beschouwendeman.
Ahe stormen in mijn hart waren gestild. Ik bekommerde mij
nid om het communisme. Ik merkte het nid eens op. Ik lag
in de omhdzing van mijn hemelse Bruidegom. Ik bad voor
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degenen, die ons kwdden en kon hen met heel mijn hart
li^ebben.
Ik had altijd heel weinig hoop gekoesterd ooit te worden
vrijgdaten, maar als het toch van tijd tot tijd gebeurde, dat
Ik mij afvro^ wat ik zou doen Ms ik eens mocht worden
losgdaten, dan was mijn gedachte altijd, dat iknuj ergms
zou terugtrekken om verdertelevenalsineen zalige woestijn-
gemeenschap met de hanelse Bruidegom.
God is „De Waarheid". De Bijbel is „de waarheid over de
Waarheid". Theologie is „de wa^heid over de wasorheid
over De Waarheid". Allerlei christenmensen lev^ bij deze
vele waarhedra omtrent De Waarheid en, als gevolg daarvan,
hebbai zij De Waarheid niet Verhongerd, geslagen en b^
dwelmd, war en wij de theologie ̂  de Bijbel vergeten. Wij
hadden „de waarheden omtrent De Waarheid" vergeten en
daarom leefden wij in De Waarheid., Er staat geschrevra:
„De Zoon d^ mensen zal komen op eenuur, dat gij het met
denkt en op een dag, die gij niet weet". Wij kbnden nirf meer
denken. In de donkerste uren van onzemartdingenkwaih de
Zoon des mensen tot ons, en deed Hij de gevangenisminen
fonkelen als diamanten en venmlde Hij de cellen met licht
Ergens, hed ver weg, bevonden zich de folteraars, beneden
ons, in het gebied van het lichamelijke. Maar onze geest
vdrheugde zich in de Heera Deze vreugde hadden wij niet
willen missen voor die van koninklijke paldzen.
Tegen iemand of iets vechten? Niets lag verder van mij af
dan dit. De begeerde geen enkele oorlog te voeren, zdfs geen
rechtvaardiga Ik wilde veel liever levende tempds bouwen
voor Christus. Het was met de hoop op rusti^e jaran van
bespiegding,'dat ik de gevangenis verlieL

Wat ik vond torn ik vrij was

Maar, yanaf de eerste dag van mijn vrijlating kreeg ik
aspektfen van het communismetezien, diegemener waren dan
al de martelingen uit de tijd van mijn gevangenschap. Be
ontmoette grote predikers en pastoors uit de verschillende
kerken, en zelfs bisschoppen, die de 66n na de ander
groot verdri^ beleden, dat ze aanbrengers'warto van de
geheime politie, tegen him eigen kudda Ik vroeg hen of-zij
bereid waren hun werk als aanbrengers op tegeven, ook als
dit het gevaar meebracht dat ze zelf gevangen gezet zouden
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wordeiL Allen antwoordden zij „Ne^",enverklaardendaar^
bij dat het niet de vrees voor hun eigen persoon waSj die
hen weerhidd. Zij vertelden mij omtrent de nieuwe ontw&ke-
lingen in de kerken, dingen die v66r mijn arrestatie nog niet
bestonden, namelijk dat de weigering cm als aanbrengd:
dienst te doen, het sluiten van een kerk kan betekenen.
Er is in iedere dad een regeringsvertegenwoordiger voor het
toezicht op de kerken, iemand'van de geheime commimis-
tische politie. Hij heeft het recht om te alien tijde een priester
of predikant bij zich te laten komen en hem te vragen wiener
in de kerk geweest is, wie vaak ter communie gaat, wie e^
ijveraar is op godsdienstig gebied, wie bdceerlingen maakt,
wat de mensen biechten, enzovoort Als iemand niet ant-
woordt, wordt hij ontsla^en en een andere „dienaar" wordt
in zijn plaats gesteld, die bereid is meer te zeggen dan hij.
Als de regering niet zo iemand heeft (en dat heeft ze bijna
nooit), dan wordt de kerk gewoonweg gesloten. De meeste
predikanten geven inlichtingen aan de geheime politie, maar
met dit onderscheid, dat sommigen het aarzelend doeh en
sommige dingen trachten te verbergen, terwijl het bij anderen
al een gewoonte was geworden, zodat hun conscigntie ver-
hsurd was. Nog anderen waren fanatiek geworden en veai:el-
den.meo: dam van hen gevraagd werd.
Ik heb -bekentenissen gehoord van kinderen van christen-
martelaars, die gedwongen wairen inlichtingen te geven om
trent de gezinnen waarin zij met hartelijkheid waren ontvan-
gen. Men dreigde dat ze hun studie niet zouden kmmen
voortzetten, als ze het niet vertelden.
Ik bm op het Baptisten Congres geweest, een congres, dat
gehouden werd onder het teken van de rode vlag; de coin-
muriisten hadden hier bepaald wie de „gekozen leiders"
zouden zijn. Ik weet dat aan het hoofd van aUe ofBciele
kerken mannen stonden, die waren voorgedragen door de
commxmistische partij. Toen werd het mij duidelijk dat ik de
gruwel der verwo^ting zag staan in de heilige plaats, gelijk
Jezus daarvan spreekt. Er zijn altijd goede en slechte pas-
toors en predikanten geweest. Maar nu, voor het eerst in de
kerkgeschiedenis, bepaalt het Centrale Comite van een uitge-
sprokra atheisti^e pzirtij, die openlijk heeft verkl^ard de
uitroeiihg van de godsdiensttebeogen, wiedekerk zal leiden.
Te leiden, maar met welk dofl? Ongetwijfeld om de uit- -
roeiing van de godsdienst te bevorderen. Lenin heeft geschre-
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ven: „Iedere godsdienstige idee, iedere idee over God, zelfs
het spelen met de idee „God", is eenonuitsprekdijke gemeen-
iieid van de gevaarlijkste soort, een besmetting van de af-
schuwdijkste soort Mjoenen zonden, vuile daden, gewdd-
daden en lichEundijke besmetting zijn ved minder gevaarlijk
dan de subtide,. geestdijke idee „God" ^ ^
De commimisdsche partijen vsm bed het Sovjd-gebied zijn
Leninistisch. Godsdienst is voor hen erger dan kanker, tb.c.
of syphilis. En zij beslissen wiede godsdienstige Idders zuUen
zijn. En met hen werken de Idders van de ofRcide kerk
samen, op de manier van „geven en nemen". Ik heb de
lezingen gehoord van bisschop Rapp van de Lutherse Kerk,
die hier op neerkwamen, dat God drie openbaringeh had
gegeven: door Mozes, door Jezus eh door Karl Marx!
Ik heb geziai hoekinderenenjongemensenvergifdgd werden
met athdsme, terwijl de ofRcide kerken niet de geringste
mogdijkhdd hadden er iets tegen te doen. -In geen enkde
kerk in onze hoofdstad Boekaresfzult u een jongerenbijeen-
komst of een zondagsschool voor kinderen kunnen vinden.
De kinderen der christenen werden opgevoed in de school
van de haat
Toen — nadat ik dit alles gezien had — haatte ik het com-
mimisme, zoals ik het onder de martdingen niet had gehaat
Ik haatte het, niet om hetgeen het mij had aangedaan, maar
om het kwaad, dat het doet ten opzichtevan de eer Gods, de
naam van C^istus en van de ziden van de 66n milj^d
mensen, die onder zijn heerschappij staan.
Uit hed het land kwamm er boeren naar mij toe om mij te
vertellen hoe de koUddi-vnsering in zijn werk ging. Ze waren
nu hongerige slaven op hun dgen voormalige toderijen eh
wijngaarden. Brood hadden ze niet Voor hun kinderen was
er geen melk, geen fruit — en dat in een land wdks natuur-
lijke rijkdommen die van Californie evenaren!^
Broeders hebbdi mij vertdd, dat het communisti^he regime
hen alien tot dieven en leugenaeurs had gemaedct De-honger
dwingt hen om te stden van wat oorspronkdijk hun dgen
land was, maar nu koUektief bezit is. En vervolgens moetei
ze liegen om him diefstal te bedddcen. .
Arbdders hebben nuj gesproken over de terreur in de fabrie-
ken eii over een uitbuiting van de arbddskracht als waarvan
de kapitalisten nooit hebben gedroomd. De arbdders hadden
geen recht om te staken.
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Intelldctuden moesten tegen hun eigen ovartuiging in ler^
dat er geen God is.
Het hde leven en denken van e6n derde van de werdd is
vernietigd of verleugend.
Jonge meisjes kwamen klagen dat zij bij de Communistische
Jeugdorganisatie waren geroepen, waar ze berispt en be-
dreigd werden omdat ze een jongoi hadden gekust ̂ e chris
ten was; en dan werd hun de naam van een ander opgege-
ven die ze wd mochten kussen! AUfes was hopdoos vak en
gemeen.

Ook ontmoette ik de strijders van de ondergrondse kerk —
mijn makkers uit vroeger dagen — van wie er sommigen op
vrije voeten bleven, terwijl anderen de strijd weer opgenomen
hadden, nadat ze uit de gevangenis waren gdcomen. Zij
deden eeh beroep op mij om met hen mee te strijden. Ik
woonde him geheime bijeenkomsten bij, waarin zij zongen
uit met de hand geschreven liederenbimdds.
Ik dacht aan ̂ ^oniiis de Kluizenaar (overleden 356). Hij
had dertig jaar in de woestijn gdeefd. Hij had de wqrdd
gehed verlaten en bracht zijn leven gdied door met vasten
en bidden. Maar toen hij hoorde van de strijd tussen Atha-
nasius en Arius over de Godhdd van Christus, heeft hij het
contemplatieve leven vaarwd gezegd en is naar Alexandrig
gegaan om de waarhdd te hdpen zegevieren. Ik dacht aan
Bernhard "van Clairvaux. Ook hij leefde als een monnik,
hoog in de bergen. Maar hij hoorde van de dwaasheid van
de kruistochten, over christenen, die Arabieren en Joden
doodden en zelfs hun broeders in het gdoof, als zij van een
andere belijdenis waren, en dat alles om een ledig graf in
bezit te krijgen. Toen heeft hij zijn klooster verlaten en is
van zijn hoogten afgedaald om te prediken tegen de kruis
tochten.

Ik besloot te doen wat alle christenen moetendoen: het voor-
beeld volgen van Christus, van deapostelPaulusen de grote
heiligen, de gedachte om mij terugtetrekken los te laten en
de strijd op te nemen.
Wat voor strijd zou dat moeten zijn? De christenen in de'ge
vangenis hebben altijd voor hun vijanden gebeden en hun
een heerlijk getuigenis doen horen. Het verlangen van ons
hart was dat zij bekeerd mochten worden, en wij wEiren blij
zo dikwijls dit geschiedda
Maar ik haatte het verderfelijke communistische stelsel en
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wilde de ondergrondse kerk versterken, de enige macht, die
deze afschuwelijke tirannie kan overwiimen door de kracht
van het EJvangelie. Daarbij dachtiknietalleenaan Roemenie,

. maar aan heel de communistische werdd.
Ik heh echter in het westen ved onverschillighdd ontmoet

^Schrijvers uit hed 'de werdd hebhen g^rotesteerd toen twee
communistische auteurs, Siniavski en Danid, totgevangenis-
straf werden veroordedd door hun dgen kameraden. Maar
zdfs de kerken protesteren nid als christenen om hun gdoof
gevangen worden gezeL Wie bdcommert zich om broeder
Kuzj^k, die veroordedd werd om de misdaad dat hij „yer-
giftige" Amerikaanse geschriften versprddde, zoals de stich-
tdijke werlqes van Torrey en ook Bijbdgededten? Wie kent
hd geval yan broeder Prokofiev, (fie veroordedd werd omdat
hij ges(direven prekai versprddde? Wie wed ids van de
christen-jood Grunvald, die om soortgdijke ver^ijpdi in
Rusland vdoordedd werd en wie de communisten zijn
zoonlje voor goed hebben afgenomen? Ik wed wat ik z^
vodde toen ik werd weggdiaald van mijn Mihai. En ik fijd
mede met broeder Gnmvald, Ivanenko, grootmoeder Shev-
chuk, Taisya Tkachenko, Ekaterina Vekzaina, G^rgiVeka-
zin, hd ecihtpaar ̂ at in Letland, en zo vde anderen, namen
van heiligen en gdoofshdden uit de twintigste eeuw! Ik bmg
mij om hun kdenen te kussen, zoals de eerste christenen
overal de ketenen van hun mede-christenen kusten, als ze
werden weggddd om voor de wilde beesten geworpen te
worden.

Sommige westerse kerkdijke Idders bekommeren zkdi niet
om hen. De namen der martelaren komen nid voor op him
gebedslijsQe. Terwijl die werden gemartdd en veroordeeld,
werden de officiSle Russische Baptistische di Orthodoxe
leiders, die hen hadden aangeklaagd en verraden, met groot
eerbdoon ontvangen in New Delhi, in Gen6ve en op andere
conferenties. En daar verzekerden ze iedereen dat er in Rus
land volledige vrijheid van godsdienst heerst Een Idder van
de Werddraad van Kerken kuste de bolsjewistische aarts-
bisschop Nikodim, toen hij deze verzekermg gaf. En dan
gingen ze samen cfineren, in naam van de indrukwdskende
Werddraad van Kerken, terwijl de heiligen in de gevangenis
kool aten, die nid schoongemaakt was,-zoals ook ik die
gegetoi had in de naam van Jezus Christus.
Zo kon het nid blijven. De ondergrondse kerk besloot dat
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ik het land zou verlaten, wanneer dit mog^jk gemaakt zou
worden, om u als christen^ op de hoogte te brengen van
hetgeen er gebeurt
Ik ben besloten het commimisine aan de kaak te stellen,
hoewel ik de communisten liefheb. Ik acht het nid: juist het
Ev^gelie te verkondigen zonder het communisme te veroor-
delen. Sommigen zeggen tegen mij: „Predik het loutere Evan-
gdie!" Maar dit herinnert mij eraan dat de communistische
geheime politie oolc tegen mij zd Christus te prediken, maar
het commimisme niet te noemeh. Is het dan waarlijk zo, dat
degenen, die voorstanders zijn van wat zij „hetloutere Evan-
gdie" noemen, door dezelfde geest worden bezield als de
mannen van de communistische geheime politie?
Ik weet niet wat dit zogenaamde loutere Evangelie is. Was
de prediking van Johannes dje Doper zo?Maar hij zei niet
aUeen: „Bekeert u, wantrhet koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen". Hij zei ook: „Herodes, u deugt niet".
Hij werd onthoofd omdat hij zich niet beperkte tot een ab-
strakte prediking. Jezus predikte niet aUeen de „zuivere"
ber^ede, maar ook wat sommige hedendaagse kerkelijke
leidds een negatieve preek zouden noemen: „Wee u, gij- ge-
veinsde farizefirs, gij zijt adderengebroed!" Het is omzulke
„onzuivere" prediking, dat Hij gekruisigd werd. DefarizeSrs
zouden geen drukte hebben gemaakt over de bergrede
De zonde moet bij de naam worden genoemd. Het communis
me is in de wereld van vandaag de meest gevaarlijke zonde.
leder Evangelie dat het niet veroordeelt, is niet h^ zuivere
Evangelie. De ondergrondse kerk veroordeelt het en riskeert
daarbij haar vrijheid en haar leven. Des te minder mogen
wij ons in het westen stilhouden.
Ik ben besloten het communisme te veroordelen, niet in de
zin waarin zij het doen, die gewoonlijk „anti-communisten"
wordra genoemd. Hitler was een anti-hommunistenniettemin
was hij een tiran. Wij haten de zonde en hebben de zondaar
lief. Ik heb de communisten lief en haat het communisme.
Dit is de juistechristelijke houding. Wij moetende zielen van
de communisten zoeken te winnen. Wij moeten hen in de
praktijk vonze liefde laten zien, zoals die niet is uitgedoofd
door wat zij ons hebben aangedaan. Christenen, die door de
commimisten gemarteld zijn, begeren hen te belonen door
hun de blijdschap en het heil te sdienken dat zij in Christxis
hebben gevonden Ik lijd meer in het westen dsin ik gele-
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den heb in communistische landen. Mijn lijden bestaat aller-
eerst in bet verlangen naar de onuitsprekdijke schoonh^en
van de ondergrondsekerk,dekerk,dienaar de oude Latijnse
spreuk „naakt de naakte Christus volgt".
In bet communistiscbe kamp bd)ben de Zoon des mensen en
degenen, die de Zijnen zijn, niets om bet boofd op neer te
leggeh. De cbristenen daar bouwen geen buizen voorzicbzdf.
Waar zou bet goed voor zijn? Zezullenbij de eerste de beste
arrestatie verbeurd verklaard worden. Het feit alleen al, dat

• je nieuWybxiis bebt, kan een motief te meer zijn cm ge-
vangen genomen te worden, omdat de communisten datbuis
willen bebben. Daar be^aaft men zijn vader niet en neemt
^men geen afscbeid van zijn buisgezin, alvorens Cbristus te
volgen. Wie is daar uw moeder, uw broeder, uw zuster? In
dat opzicbt bent u als Jezus. Mo^er en broeder zijn voor u
alleen diegenen, die de wil van Groddoen. Wat de natuurlijke
banden aangaat, kunnen die nog van belang zijn, waimeer

- bet vedvuldig voorkomt, dat de bruid de bruidegom, kinde-
ren bun ouders, vrouwen bun mannen aanbrengen? Het
wordt boe langer boe meer zo, dat alleen de geestdijke band
overblijft. De ondergrondse kerk is een arme, bjdende kerk,
maar zij is konsekwent. Zij kent geen lauwe leden. Een
godsdienstoefening in de ondergrondse kerk is'gelijk aan die
welke negeitienbonderd jaar geleden werden gebouden in de
eerste cbristelijke kerk. De prediker beeft geen uitgewerkte
tbeologia Hij kent geen Horiiiletiek, evenmin als P^rus die
kende. I^ere boogleraar in de tbeologiezou Petrus misscbien
een slcicbt cijfer bebben gegeven voor zijn preek op de Hnk-
sterdag. De verzen van de Bijbel zijn in de communistiscbe
landen niet zo goed bekend, omdat de Bijbels scbaars zijn.
En bovendien beeft de prediker naar alle waarschijnlijkbeid
jarenlang in de gevangenis gezeten, zonder Bijbel.
Als zij uitdrukking geven aan bun gdoof in een Vader, is ■
dat van grote betekenis, omdat er acbter dezeverzekering een
drama schuilt. In de gevangenis bebben ze deze almacbtige
Vader dagelijks gevraagd om brood, en in plaats daarvan
bebben- ze ongewass^ kool, aardappelscbillen en zelfs uit-
werpselen te eten gekregen. En tocb gdoven zij dat God de
liefbebbende Vader is. Ze zijn als Job,-die zeide dat bij in
God zou gdoven, zelfs als Hij bem doden zoil Ze zijn als
Jezus, Die God „VadOT" noemde, zelfs toen Hij scbijnbaar
verlaten was aan bet lEruis.
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Wie de geestdigke schoonheid van deoiidergrpndsekerkheeft
leren kennen, kan geen voldoening meer vindra in de leeg-
heid van sommige westerse kerken. Ik lijdinhet westen meer
dan ik in een communistische gevangenis heb gdeden, omdat
Ik thans met eigen ogen de wester§e beschaving zie sterven.
Oswald Spengler schreef in 1918 in „Der Untergang des
Abendlandes": „Gij zijt stervenda Ikzieinuallen het karak-
teristieke brandmerk van het-verval. Iklsanubewijzen dat
uw grote rijkdom en uw grote armoede, uw kapitaUsme ̂
uw socialisme, uw oorlogen en uw revoluties, uw athdsme
en uw pessimisme en uw C3niisme, uw onzedelijkheid, uw
kapotte huwelijken, uw geboorteregeling, waardoor u van
onderen leegbloedt en van boven, in de hersenen, wordt
doodgemaa^ — ik kari u bewijzen dat dit de karakteristieke
merktdcenen waren uit de tijden van de ondergang d^ x)ude
staten, Alexandrie, Griekenland en het zenuwzieke Rome".
Dit wer^ geschreven in 1918. Sedert dietijdzijn democratie
en beschaving in de helft van Europa al gestorven, en zdfs
al in het verre Cuba. De rest van het westen slaapt.
In hd westen is er 66n macht, die niet slaapt. Hd is die van
de commimisten.. Terwijl in het oosten decommunistentdeur-
gestdd zijn en hun iUusies hebben verloren, ishd communis-
me in hd westen fd gebleven. De westerse cbmmunist gdooft
eenvoudig al die kwade berichten nid over dewreedheden en
de ellende en de vervolging in de commimistische landen.
Md onvermodde ijver verbrdden ze overal hun gdoof, in
' de conversatiezalen van de hogere klassen, in de dubs der
intdlektudoi, aan de akademies, in de achterbuurten en in
de kerken. Wij, christenen, staan dikwijls md ons halve hart
aan de zijde van de waarhdd. Zij staan md hed him hart
aandezijde van deleugen. ^
Intusseh c^kussieren de theologen in hd westen over beuz^
lihgen. Dat dod mij denkeh aan de omsingding van Con-
stantinopd in 1493 door de troq)en van Mohammed II.
Voor de komendeeeuwenzouerbeslistwordenover de vraag
of de Balkanlanden ondd c^istdijke of Mohammedaanse
heerschappij <zouden staan. Maar intussenhidd een kerkdijke
vergadering in de bdegerde stad zich bezig met de volgende
problemen: Wdke kleur hadden de bgen van de Heilige
Maagd? Van wdk geslacht zijn de engden? Wat gebeurt er
als ̂  vlieg in gewijd water valt? Wordt dan de vlieg ge-
heiligd of hd water verontreinigd? ♦
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Misschien is het alleen maar eea legende, diebetrekking herft
op die tijden. Gaat u echter de kerkdqke periodidcen van
onze tijd maar eens na, dan zult u vinden dat juist vragen
van deze aard worden besproken. De dreiging van het com-
munisme en het lijden van de ondergrondse kerk worden
bijna nooit genoemd.
Er worden einddoze diskussies gevoerd ovct theologische
kwesties, over kerkdqke gebruiken, over bijzaken. Ergens in
een conversatiezaal stdde iemand aan het gezdschap de vol-
gende vraagj „Als u zich op een zinkend schip bevond, en u
kon ontkomen naar een adgdegen eiland, en u mocht maar

bode uit de scheqpsbibliotoeek meenemen, wdk zou u
dan kiezen?" E6n gaf ten antwoord: „De Bijbd", een ander:
„Shakespeare". Maar toen stond er een sdmjver op, die het
juiste antwoord gaf: „Ik zou een boek kiezen, dat mij kon
leren hoe ik een boot moest maken en aan land kon komen.
Daar zou ik vrij zijn om te lezen wat ik maar wilde".
De vrijhdd bewaren voor alle kerken en alle theologie6n, en
haar terugwinnen waar ze verloren ging als gevolg van de
communistiscbe vervolgiiig, is bdangr^'ker dan te blijven
staan op 66n bepaalde theologische. mening. „De waarheid
zal u vrij maken", zegt Jezus. Maar het is ook waar dat

.  alleen vrijhdd de waarhdd kan geven. Eln, in plaats van te
twisten oyer bijzaken, moesten we ons vedeer aaneensluiten
in deze strijd 6m de vrijhdd tegenover de tirannie van het
communisme. .

Ik lijd ook door te dden in hetlijden van de kerk achter hd
ijzeren gordijn, dat in deze tijd steeds zwaarderwordt Omdat
ik zdf door dit lijden ben heengegaan, kan ik hd mij voor-
stellen.

In juni van hd vorige jaar beschuldigden de Sovjd-bladen,
'„Izvestia" en „Derevensk£us Jizn", de Russische Baptisten
dat zij hun leden voorhidden dat zij,kinderen moesten doden
om^ de zonden te verzoendi. Hd is de oude beschuldiging
van ritude moord, zoals die placht te worden ingebracht
tegen de Joden. Ik wed echter wat dit bddcent Ik zat iri.de
gevangenis van Cluj in Roemenifi in 1959, samen md de
gevangene Lazarovici, die er van beschuldigd waseenmdd©
te hebben vermoord. Hij was nog maar dertig jaar, maar
onder de folteringen was zijiihaarineennacht wit^geworden.
'Hij zag er uit als een oud man. Hij had geen nagds meer
^aii zijn • vingers. Die waren hem .uitgetrokken om hem de
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mi^daad te doen bekennen, die hij'niet had begaan. Na eai
jaar van martelingen kwam zijn onschuld aan het licht en
werd hij losgdaten, maar de vrijheid betekende niets meer
voor hem. Hij was voor altijd een gebroken man.
Andere mensen lezen een krantenartikel en ze kunnen lachen
om de stomme beschuldigingen in de Sovjetpers tegen de
Baptisten. Maar ik weet wat zij voor de aangeklaagden te
betekenen hebben.
Het is verschrikkelijk in het westen te vertoeven en voort-
durend zidke beeldm voor je te hebben. Waar-is thans aarts-
bisschop Yermogen van Kl^uga (USSR), en dez wen andere
bisschoppen, die geprotesteerd hebben tegen de verregaande
medewerking met het Soyjd-regime, zoals die werd gegeven
door patriarch Alexei en aartsbisschop Nikodim, die werk-
tuigen zijn in de handen der comirninisten? Als ikmiet vlak
bij mij in de gevangenis de bisschoppen had zien sterven, die
in Roemenig gq)rotesteerd hebben, zou ik mij over deze
vrome bisschoppen niet zo bezorgd maken.
De predikanten r^ikolai Eshliman en Gleb Yakuminzijndoor
de patriarch onder de kerkdijke tucht gezet, omdat zij gods-
dienstvrijheid vroegen voor de kerk. Het westen weet daar
van. Mahi: ik zat in de gevangenis met Vader loan uit
Vladimireshti, in Roemenifi, wie hetzelfde overkwam. (^per-
vlakkig gezien, was er slechts sprake van kerkelijke tucht-
oefeningi Maar onze officigle kerkdijke leiders, evenals alle
ofBciele kerkelijke leiders in de commimistische landen, wer-
ken hand in hsmd met de geheiipe politic. Degenen, die door
hen onder censuur gezetworden, wordent^dijkonderworpen
aan de meer dodtreffende „discipline" van de gevangenis —
martdingen, slagen, bedwebning.
Ik beef bij de gedachte aan het lijden van hen, die in het
commimistische kamp worden vervolgd. Ik beef, als ik denk
aan hd eeuwig lot van hun folteraars. Ik beef, als ik denk
aan Amerikaanse christenen, die huh vervolgde broeders
geen hulp bieden.
Di^ in mijn hart zou ik de schoonhdd van mijn dgen wijn-
gaard willen bewaren en zou ik niet betrokken willen zijn bij
zulk een gewddige strijdL. Ik zou zo graag ergens in rust en
vrede willen vertoeven. Maar het is niet mogdijk. Het com-
munisme staat op de drempeL Toen de communisten Tibet
birmenviden, maakten zij een dnde aan de rust van hen, die
alleen maar bdangstdl^g haddeh voor louter geestdijke
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zaken. In ons land maakten zij een eind aan de rust van
alien, die zichrdistancieerden van d'e werkdijkheld. Kerken
en kloosters werden opgeheven; er bleven er sjechts zoved
over als nodig was om vreemddingen te misleiden. Deze
vrede-en rust waarnaar ik verlang, zouden een vlucht uit de
werkelijkheid betekenen en tegelijk een gevaar zijn voor mijn
zid. -

Ik m66t aan deze strijd leiding geven, hoewelhet voor mij
persoonlijk zeer gevaarlijlc is. Als ik verdwijn, kunt u ct
zeker van zijn dat het de comniunisten zijn geweest, die mij
hebben ontvoerd. Zo hebben ze mij in 1948 van de straat
opgepakt en onder een valse naam in de gevangenis gezet.
Anna Pauker, die destijds minister was, zei tegen de Zweedse
ambassadeur. Sir Patrick von Reuterswaerde: „0, Wiurm-
brand loopt nu te wandelen in de straten van Kopenhagen"^
Maar de Zweedse minister had mijn brid in de zak, die ik
uit de gevangenis had kunnen smokkelen; hij wist, dat hem
een leugen werd verteld. Zoiets kan weer gebeuren. Als ik
gedood word, dan zal de moordenaar door de communisten
zijn aangesteld. Niemand anders heeft enige reden om mij te
vermoorden. Als u ooit geruchten hoort over mijn zed^jke
verdorvenheid — diefstEd, homosexualiteit, overspel, politieke
onbetrouwbaarheid, leugens of wat dan ook —danzal dat
de vervuUing zijn van het dreigement van degeheime politie:
„We zuUen je moreel kapdt nmken". Eenzeer goed ingelichte
bron heeft mij meegedeeld dat de Roemeense communisten
besloten hebben mij te dodennahetgetuigenisdat ik gegev^
heb voor 'de Amerikaanse Senaat Zij zuUen trachten mij
lichamdijk te doden of mijn goede naam te vermoorden. Zij
zuUen trachten mij te chanteren door terreur uit te Oefenen op
mijn vrienden in Roemenifi. Ze hebben zulkemachtigemidde-
len.
Maar ik k^in niet zwijgen. En het is uw roeping om rustig
te beoordelen wat ik zeg. Zelfs wanneer uzou denken dat ik,
na al hetgeen ik heb doorgemaakt, lijd aan een vervolgings-
waan, d^ moet u zich af^agrawattochdie verschrikkelijke
macht van het communisme is, die masikt dat zijn burgers
aan zulke complexen gaan lijden. Wat voor een macht is het,
die mensen uit Oost-Duitsland zelfs een kind doet meenemen
in een bulldozer en door de prikkeldraadversperring doet
gaan, met het risiko dat ze met himhele gezin worden dood-
geschoten? Het westen slaapt en het moet ontwaken.
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Mensen, die lijden, zodcen een zondebok, iemand op wie zij
de schvild kunnen werpen. Zo iemand te vinden, kan de last
aanmerkelijk verlichten. Ma.ar dat.kan ik niet doen. Ik kan
de schuld niet leggen op' sdmmige kerkelijke leiders in het
westen, die een vergelijk treffen met de communisten. Het
kwaad komt niet van hen. Het is veelouder. Deze leidslieden

zijn zelf de slachtoffers van een veelouder kwaad. Zij hebben
de warbod in de kerk niet tweeggebracht. Ze hebben die
aangetroffen.
Sedert mijn verblijf in het westen heb ik tal van theologische
scholetf bezocht Dasu: heb ik voordrachten gehoord over de
geschiedenis van kerkklokken eri van liturgische liederen,
over kerkelijke wetten, die al lang buitengebruikzijn gestdd,
of over een kerkdijke tucht, die niet meer bestaat Ik heb
studenten in de theologie ontmoet, die leren, dat het schep-
pingsverhaal in de Bijbd niet waar is, noch het bericht over
Adam, noch dat over de zondvloed, noch dat over de won-
deren van Mozes; dat de profetie6n werden geschreven na
huh vervulling; dat de maagdelijke geboorte een my the is,
evenals de opstanding van Jezus; dat zijn beehderen ergens
in een graf zijn gebleven; dat de zendbrieven niet echt zijn;
dat de Openbaring het boek van een waanzinnige is, maar
dat overigens de Bijbel toch het heilige boek is! (Een heilig
boek dus waarin, naar men voorge^, me^ leugens staan
dan in een communistische krant!)
Dit zijn de dingen, die de tegenwoordige kerkelijke leiders
hebb^ geleerd toen zij op het seminarie waren. Dat is de
atmosfeer waarin zij leven. Waarom zouden ze trouw zijn
aan een Meester over Wie zulke vreemde dingen worden ge-
zegd? Waarom zouden kerkelijke leidslieden trouw zijn aan
een kerk, waarin vrijelijk geleerd kan worden dat God dood
i§?
Zij zijn leiders van de officiele kerk, maar niet van de bruid
van Christus. Zij zijn leiders in een kerk waarin velen de
Meester reeds lang hebben verraden. Wanneer zij iemand
ohtmoeten uit de gemartelde, lijdende ondergrondse kerk,
dan zien ze hem als een vreemd wezen.
Vervolgens is het niet juist de mensoi slechts naar e6n zijde
van hun houding te beoordelen. Als we dat deden, zouden
we gelijk zijn aan de farizefin, die vonden dat Jezus niet
goed-was, omdat Hij hun sabbatsvoorschriften niet in acht
nam. Daeirdoor waren hun ogen geheelgeslotenvoorhetgeen
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zdfs in hun ogen beminndijk zou zijn "geweest in Jezus.
Dezdfde kerkdijkfe leidslieden, dieeen verkeerdehouding aan-
nemen tegenover het commimisme, kunnen op vde andere
pimten wd gdijk hebben en pok persoonlijk oprecht zijn. En
ze kunnen nog veranderen ten aanzien van de dingoi, die ze
nu verkeerd zien.

Eens was ik bij een orthodoxe metropolid in Roemenig. Hij
was een man van de communisten, die zijn dgen schapen
aanklaagde. Ik nam zijn hahd in de mijne en vertdde hem
de gdijkenis van de verloren zoon. Het was op een avond,
in zijn tuin. Ik zd: „Zie eens met welk een liefde God een"
zondaar ontvangt, die terugkeert Gaarna zal Hij ook eai
bisschop ontvsmgen, als hij zich bekeert". Toen heb ik chris-
tdijke liederen voor hem gezongen. 'Deze man werd bekeerd.
In de gevangenis -zat ik in 6en cd md een orthodox priest^,
die athdstische lezingen schreef, in de hoop dat hij dan vrij-
gdaten zou worden. Ik sprak md hem en hij verschemde
wat hij had geschreven, met het risiko, dat hij nooit zou
worden bevrijd.
Ik kan niemand tot zondebok maken en op die manier de
last verlichten, die ik op mijn hart draag.

Ik draag nog een anderleed Zelfsintiemevrienden bep^ijpen
mij nid goed. Sommigen beschuldigen mij van verbittering
en wrok jegens de communisten, maar ik wed dat dit niet zo
is. . ^
De Mozaische schrijver Claude Montefiore zd, dat Jezus*
houdingiegenover schriftgdeerden en farize6n,ZijnopeiiI,ijke.
veroordding.van hen, in strijd zijn md Zijn bevd om onze
vijanden lief te hebben en te zegenen, die ons vervloeken. En
Ds. Matthews, ddcen van St Paul's kathedraal in Londenj
trekt de konklusie, dat dit een disharmonie en een inkonse-.
kwentie in Jezus is. Hij vd-ontschuldigt dit door te zeggen
dat Jezus geen intellektued was!
Montefiore's indruk veui Jezus was onjuist Jezus had de
farizeen lief, hoewd hij hen opei^jk beschuldigde. En Ik heb
de communisten lief, evenals hun werktuigeu in de kerk,
hoewd ik hen veroorded. >
Herhaalddijk wordt t^en mij gezegd: „Verged die commu
nisten toch en werk uitsluitend op het terrein der geeStdijke
dingen!" Ik ontmoette een christen, die gdeden had onder de
nazi's. Hij zd tegen mij, dat hij g^ed aan mijn zijde stond,
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zolang ik van Christns getuigde, maar ik moest geen woord
tegen het communisme spreken. Ik stdde hemdevraag, of
christenen, die streden tegen het Hitlerdom in Duitsland, dasu:
verkeerd aan deden en zich uitsluitend hadden moeten be-
palen tot het sprdcen over de Bijbd, zondo: 66n woord te
spreken tegen de tiran. Hetantwoord was: „Maar Hitler heeft
zes miljoen Joden vermoord! Men moest daar wd tegen
getuigen". Ik antwoordde: „Het communisme heeft dertig
miljoen Russen vermoord en iniljoenen Chinezen enanderen.
En zij hebben 66k Joden gedood. Moden we aUeen maar
protesteren als Joden wprden vermoord, en niet wanneer
Russen worden omgebracht?" Het antwoord was: „Dat is
bed iets anders". Maar een nadere verklaring kreeg ik niet
Ik ben door de politie geslagen in dedagen van Hitler en in
de tijd van het communisme en ik kon er geen verschil in
zien. Het was bdde erg pijnlijk. Het Christendom heeft te
strijden tegen vde aspekten der zonde, niet tegen het commu
nisme alleen. Wezijn heusnietbezetendoordit ene probleem.
Maar het communisme is thans de grootste vijand van het
Christendom en de gevaarlijkste. Daartegenover moeten wij
ons veraiigen.
Laat ik het nog eens mogen zeggen. De bestemming d^
mensen is om aan Christus gdijlcyormig te worden. Dit te
verhinderen is het voornaamste oogmerk van de communis-
ten. Zij zijn v66r alle dingen anti-godsdienstig. Zij gdoven,
dat de mens na de dood overgaat in^out en mineralen en
anders niets. Zij willen, dat Jiet ganse leven wordt geleefd op
het niveau van de materie.

Zij kennen slechts de massa. Hun wobrd is dat van de boze
geestinhet Nieuwe Testament, die, gevraagdnaarzijn naam,
antwoordde: „Wij zijn legio". De. persoonlijkheid — Gods
grootste geschenk aan de mensheid — moet verpletterd wor
den. Ze hebben iemand gevangen genomen, omdat zehem
aantroffen met een boek van Max Adler: „Individuele Psy-
chologie". De beambten van de geheime politie schreeuwden:
„Ah, individued, altijd individueel! Waarom nietkollektief?"
J^us wil, dat wij persoonlijkheden zuUen zijn. Daarom be-
staat er geen mogelijkheid van een compromis tussen ons en
het commimisme. De communist^ weten het Hun tijdschrifl
„Nauka i Religia" („Wetenschap en Religie") schrijft: „Gods-
dienst is onverenigbaar met commimisme. Het is er vijandig
aan..... De inhoud van het program van de Communistische
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^Partij is de genadeslag voor de godsdienst..... Het is een
programma voor het scheppen van een ath^stische maat-
schappij waarin de mensen voorgoed verlost z^en zijn van
de godsdienstige slayernij".
Kan het Christendom co-existeren met het communisme?Deze
vraag wordt hler door de communisten zelf beantwoord:
„Het communisme is de genadeslag voor de godsdienst".
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HOGFDSTUK V.

Over de. ondergrondse kerk zou ik nog wat meer willen
zeggeiL Zij werld. onder zeer moeilijke omstandigheden. Het
athdisme is inallecommunistlschelandendestaatsgodsdlenst.
In meerdere of mindere mate wordt aanouderemensen- enige
vrijheid gdaten om op him eigen manier te gdoven, maar
kinderen en jonge mensen fndgenniet gdoven. Indeze landen
is alles — de ra^o, de tdevisie, debioscoop, de schouwburg,
de pers, de nitgeverijen — erop berekend om hd gdoof in
God te vernietigen. %
De ondergrondse kerk heeft slechts zeer wdnig middden om
de gewddiga krachten van de totalitaire staat tegen te gaan.
De ondergrondse predikers in Rusland hebben geen theolo-
gische vorming g^ad. Er zijn predUcanten, die nog nooit de
hde Bijbd hebben gdezen. Laat ik u eens vertellen hoevden
er geordend zijrt-Wij ontmoetten een jonge Rus, die in^het
gehdm predikant was. Ik vroeg hem, door wie hij was ge
ordend. Hij antwoordde: „Wij hebben geen echte bisschop
om ons te bevestigen. De offlcide bisschop wilde nidnand
ordenen, die nid door de Communistische Partij was goed-
gekeurd. Daarom zijn tien van ons naar het graf van een
bisschop gegaan, die als martdaar is gestorven. Twee van
ons legden onze handen op zijn grafsteen. De anderen vorm-
den een cirkd om ons heen en wij vroegen de Heilige Geest
om ons te ordenen. Wij zijn er zeker van, dat wij werden
geordend door de doorboorde handen van Jezus".
Wat mij betreft, is de bevestiging van d^e jbnge man gddig
voor Gods aangezicht! Mannen, die aldus zijn geordend en
die nooit enige theologische opldding hebben genoten en
dikwijls zeer weinig van de Bijbd weten, zetten het werk van
Christus voorL Het is als met de kerk van de eerste eeuwen.
Wat voor oplddingsscholen hadden zij, die om Christus' wil
de werdd onderstebovenhebbengekeerd?Kondenzeallemaal
lezen? Waar moesten ze Bijbds vandaan halen? God sprak
tot hen. ,
Wij, mensen van de ondergrondse kerk, hebben geen kathe-
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dralen. Maax is er wd een mooiere kathedraal dan het
hemdgewdf waarheen wij opzagen, als wij in het gdieiin in
de wouden bijeenkwamen? Het ̂ilpen van de vogds nam de
plaats in van hd orgd. De geur van de bloemen was onze
wierook. Eh hd havdoze p^ van een martdaar, die kort
tevoren uit de gevangenis was gekomen, was ved indruk-
wekkender dan eenpriesterlijkgewaad. Demaanende sterroi
waren onze lichten. De engden waren onze misdienaars, die
ze aanstaken. Nooit zal ik de schoonheid van deze kerk
kurmen beschrijven!
Het gebeurt dikwijls na edi gehdme godsdienstoefdiing, dat
christenen gep^t worden en naar de gevangenis gebracht
Daar dragen christenen hun kdenen metdevreugdewaarmee
een bruid een kostbaar juwed draagt, dat ze van haar brui-
degom heeft gekregen. In de gevangenis zijn de zeer stiUe
wateren. Je ontvangt er Zijn ims en Zijn omhelzing, en je
zou md geen koningen van plaats willen riiilen. Waarlijk
juichende christenen heb ik aUeen gevonden in de Bijbd, in

■~de ondergrondse kerk en in de gevangenis.
De ondergrondse kerk wordt verdrukt, maar ze heeft ook
vde vrienden..,.. zdfs onder de mannen van de g^eime
poUtie..... zdfs onder leden van de regering. Deze verborgen
gdovigen kunnen soms de ondergrondse kerk beschermen.
Russische bladen hebben onlangs geklaagd over hd toe-
nemend aantal „uiterlijk niet-gdovigen". Dit zijn, zo ver-
klaarde de Russische pers, talloos vde msuinen en vrouwen
die werkeri tot in de dgen organen van de communistiache
macht — in regeringsbureaus, in propaganda-afddingen, ja
overal — en die voor het uiterUjk communist zijn, maar
inwendig verborgen gdovigen zijn en leden van de onder
grondse kerk. , ■
De communistische pers vertdde hd verhaal van een jonge
yrouw, die werkzaam was op hd departement voor conunu-
nistische propaganda. Na het werk, aldus hd verhaal, ging
ze naar huis en ontmoette haar man, die ook van zijn' werk
kwam. Na hd den brachtenzij enhaarinan een groep jonge
mensen uit andere flats bijeen in hun gdboiiw ai hidden in
het gdieim Bijbdstudie en bidstond! Dit gebeml in h(^: ^
communistische werdd. Er bestaan tienduizenden vafi zulke-
,juiterlijk nid:gdovigen" in ieder communistisdi land. Zij
achten hd wijzer om nid na£u* deshow-kerkente g^an, waar
zij in het oog gehouden worden en slechts een verwat^d'
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Evangdie hpren. In plaats dasiryan blijven ze in de positie
van gezag en va*antwoordelijkheid, die ze bekleden, om van
daar uit in stilte en op dodtreffende wijze van Christus te
getuigei). De getrouwe, ̂ ndergrondse kerk heeft duizenden
leden op zi^e posten. Zij houden gdieime bijeenkomsten in
souterrains, op zolders, in ksimers en in woningen.
In Rusland denkt niemand meer over deargumenten voor of
t^en de volwassendoop, of voor of t.^en de pansdijke on-
feilbaarbeid Zij worden niet ingededd naar hunbeschouwing
over het duizendjarig rijk. Ze wden niet precies, hoe ze de
profetiedr moden uitleggen en twisten daar ook nid over,
maar ik heb mij er dikwijls over "Verbaasd hoe gOed zij
t^enover een athdst hd bestaan Gods wisten te verdedigen.
Hun antwoorden aan de athdsten zijn eenvoudig: „AIs u
werd uitgenodigd voor een feest md allerldkostdijkespijzen,
zou u dan gdoven, dat er niemand was geweest om ze te
berdden? Maar de natuur zelf is zo'n feestmaal,- -dat voor
ons is berdd! Er zijn tomaten en perziken en appds en mdk
en honing. Wie hedt dat allemaal voor hdmensdom bereid?
De natuur is blind. Als u nid in een God gdooft, hoe kunt
u dan verklaren, dat die blinde natuiurerin is geslaagd juist
de dingai, die wij nodig hebben, in zulk een overvloed en
verscheidaiheid voort te brengen?"
Zij kunnen bewijzen dat er een eeuwig leven is. Ik heb eens
iemand horen redeneren tegen een athdst: „Veronderstdeais
dat we konden spreken met een embryo in de moeddschoot
en dat u hem kon vertellen dat hd embryonale leven slechts
kort is en dat daar een werkdijk en lang leven op volgL
Wat zou dat embryo antwoorden? Hd zou precies hetzelfde
zeggen wat u als athdsten ons antwoordt als we u over hd
paradijs en over de hel spreken. Het zou zeggen, dat het
leven in de moederschoot hd enige is en dat al het andere
godsdienstige dwaashdd is. Maar als dat embry9 kon den-
kra, zou hd tegen zichzdf zeggen: „Er groden armen aan
mij. Die heb ik nid nodig. Ik kan ze nid eens uitstrekken.
Waar groeien ze dan voor? Waarschijnlijk voor eentoekom-
stig stadium in mij n bestaan, waarin ik ermee zal moeten
werken. Er groden benen, maar ik mod ze gebogen houden
tegen mijn borst Waar grodenzevoor?Ervolgt waarschijn
lijk een leven in een ruime werdd, waar ik zal moeten lopen.
Er groden ogen, hoewd ik word omgevdi door alg^de
duisternis en ze niet nodig heb. Waar krijg ik ogen voor?

85



Waarschijnlijk volgt er een leven met lichtjen met kleuren".
Als dus het embryo kon nadenken over zijn eigen ontwikke-
ling, dan zou het weten van een leven buiten de schoot van
zijn moeder, ook zonder dat te hebben gezien. Zo is het hu
ook met ons. Als we nog jong zijn, hebben we wel levens-
kracht, maar nog niet het inzicht om die op de rechte wijze
te gebruiken. En als wij met de jsuren zijn gegroeid in kennis
en wijsheid, dan wacht ons de lijkwagen pm ons ten grave
te drag^ Waarom was het nodigtoetenemen. in een kennis"
en wijsWd, die we niet meer kunnen gebruiken? Waarom
groeien er armen, benen en ogen aan een embryo? Dat is ̂
met het oog op hetgeen volgt Zo is.het hier met ons. Wij
nemen toe in ervaring, kennis, wijsheid; met het oog op wat
er volgt Wij worden toegerust om te dienen op een hoger
plan, dat volgt op de dood. De officiele cbmmunistische leer
aangaande Jezus is, dat Hij nooit heeft bestaan. Dasirop
antwoorden de werkers van de bndergrondsekerkeenvoudig
aldus: „Wat voor een krant hebt u in uw zak? Is het de
„Prawda" van vandaag of van gisteren? Laat mij eens
kijken. O, dat is 14 jemuari 1964. 1964 — van waar af
gerekend? Van Hem, Die niet heeft bestaan, of geen rol van
betekenis heeft gespeeld? U zegt dat Hij nooit heeft bestaan,,
maar u telt de jaren vanaf Zijn geboorte. De tijd bestond al
voordat Hij er was. Maar toen Hij kwam| scheeh het de
mensheid toe, dat al hetgeen^ daarv66r was geweest, slechts
ijddheid was en dat de eigenlijke tijd nu pas begon. Uw
communistische krant zdf is het bewijs, dat Jezus geen fictie
is".. '
Als de predikanten in het westen preken, gaan zij gewoonlijk
van de veronderstelling uit dat de mensen die zij in de kerk
hebben, werkelijk overtuigd zijn van de voornaamste waar^'
heden van het Christendom, maar dat is nietzo. Slechts zdden
hoort men eep preek, die dewaarheidvanons geloof bewijst
Maar achter het ijzeren gordijn geven "mensen, diedit nooit
.gdeerd hebben, aan him b^eerlingen een zeer degdijke
fundering.
De ondergrondse kerk is het voornaamste bolwerk van het
Christendom achter het ijzeren gjordijn. _Er is geen duid^jke
schddsmuur,' die aangeeft waar^de ondergrondse kerk op-_
houdt en de ,ofl5ci6le kerk begint. Ze zijri dooreengeweven.
Tal van predikanten uit de show-kerken odenen daarnaast
een gehdme bediening uit, die ver uitgaatbovende beperkin-
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gen hun door de communisten opgelegci
De officiele kerk, de kerk van de coUaborateurs met de com
munisten, heeft een lange geschiedenis. Die begon direkt na
de.Russische SocialistiscHe Revolutie met de„Levende Kerk",
met aan" het hoofd een priester, genaamd Sergius. Deze
„Levende Kerk" proklameerde in ̂ e tijd openlijk .in Mos-.
kou: „Ons doel isnietdekerkweerop te bouwen, maar haar
te vernietigen, en alle godsdienst uit te roeien". Een prachtig
programma voor een kerk!
Wij hebben in ieder land zo'n Sergius gehad. In Hongarije
was het onder de rooms-katholieken Pater Balogh. Samen
met enkele protestantse predikanten hielp hij decommunisten
om de staat geheel in hun macht te krijgen.
In Roemenie, zijn de communisten aan de macht gekomen
met hulp van een orthodox priester, Burducea genaamd, een
vroegere fascist, die zijn vroegerezondenbijde Rode heersers
trachtte goBd te maken door nog „roder" teworden dan zijn
bazen. Deze priester stond naastVishinski, devSovjet-minister,
en glimlachte goedkeurend toen deze bij de instEdlatie van de
nieuwe communistische regering verklagirde: „Deze regering
zal een aards paradijs bouwen en uzultgeen hemels paradijs
meer nodig hebben".
Wat aartsbisschop Nikodim van Rusland betreft, van hem is
bekend, dat hij een aanbrenger is voor de regering. Majoor
Deriabin, die is weggelopen bij de Russische Geheime Politie,
heeft getuigd dat Nikodim hun agent w£is. Zo is de situatie
in bijna alle kerken. • De huidige leiding van de Roemeense
Baptisteh werd hun onder dwang opgelegd. Zij verraadt de
echte christenen. De leiding van de Baptisten in Ruslemd doet
hetzelfde. De president van de Roemeense Adventisten, Tachici,
heeft mij z^ verteld, dat hij een aanbrenger van de commu
nistische g^eime politie is vanaf dedagdatze aan de macht
zijn gekomen.
Toch is er in de pfficiSle kerken echt geestelijk leven ondanks
vele verraderlijke leidslieden. (Ik heb deindruk, dat de toe-
stand in, vele kerken in het westen soortgelijk is. De gemeen-
ten zijn soms gelovig, niet dank zij, maar ondanks him
hoogste leiders.)
Bij de orthodoxen is de liturgie gdijk gebleven. Die kon men
ni^ veranderen en zij voedt de leden van die kerk, ook als
de preken de communisten in hetgevlij komen. De Luthersen,
Presbyterian en en andere protestanten zingen dezelfde oude
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liederen. En — tenslotte moetenzdfs de-preken van de aan-
brengers iets van de Schrift bevatten. Er worden mensen
bekeerd onder de invloed-van mannen van wie ze bij voor-
baat weten dat ze verradors zijn,vanwieze weten dat ze liim
bekeringen bij de geheime politie ziillen aanbrengen, en die
daarom. hun geloof verborgen moeten houden voor de man,
die hun dat geloof geschonken heeft door middel van. zijn
verbasterde preek. Dit is het grote wonder Gods, waarvan
Levitikus 11 in symbolische taal zegt: „Wanneer i^s van
dood aas (dat, volgens de Mozalsche wet, verontreinigt)valt
op enig zaad, dat zal worden uitgezaaid, daii zal het rein
zijn".
De eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen, dat nid al de
officiele leiders van de kerk, zelfs nietal de hoogste leiders,
mannen van de communisten zijn. De mensen van de onda:-
grondse kerk bewegen zich ook voor eki groot deel in de
officMe kerken, behalvesommigen, diezich verborgen moetOT
houden. En zij zien er op toe, dat het Christendom niet slap,
njaar strijdbaar is. Toen de geheime politie kwEun om het
klooster van Vladimireshti in Ro^eniS te sluiten, evenals in
vele plaatsen in Rusland, heeft zij het slecht gehad. Sommige
communisten hebben de misdaad van de godsdienst te willen
verbieden, met hun leven moeten bekbpen.
Maar het aantal ofBciele kerken wordt hoe langer hoe kleiner.
Ik vraag mij af, of er in heel de Sovjet-Unie nog wel vijf
zes duizend kerken zijn. (De Verenigde Staten met dez^de
bevolking hgeft er zo'n 300.000.) En dan zijn deze „kerk^"
in de meeste gevaUen slechts kleine ruimten, geen kerk, zoals
wij ons dievoorst^en.
Naarmate het commimisme in een land-vorderingen maakt,
zal de kerk meer ondergronds moeten worden. In de pilaats
van de gesloten officiele kerken komen de bijeenkomsten van
de anti-religieuze organisaties.

Hoe de ondergrondse kerk„leeft"van otHelstische lektuur

Maar de ondergrondse kerk weet hoe zij ook deze kan ge^
bruiken. Om te beginnen, zij „leeft" van de athfistische 1^-
tuur, zoals Elia werd gevoed door de raven. De atheasten
leggen veel bekwaamheid en ijver aandedagin het bespotte-
lijk maken en bekritisefen van bijbelverzeii. Maar, om verzen
uit de Bijbel bespottelijk te kunnen maken, moeten zij die
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verzen citeren, soms zelfs hde hoofdstukken.
Zij hebben bodcen uitgegeven onder de titd: „De komische
Bijbd" en „De Bijbd voor gdovigen en ongdovigen". Ze
trachtten aan te tonen hoe onnozd bq)aalde verzen uit de
Bijbd zijn en daartoe hebben ze bed wat Bijbdverzen geci-
teerd. Wat waren we daar blij mee! De kritiek was zo dom,
dat niemand haar emstig nam. Maar het boek werd in mil-
joenen exemplaren gedrukt m stond vol met verzen uit de
Bijbel, die onzegbaar schoon waren, ,ook al maakten de
communisten ze bdachdijl^ Op dez^de wijze werden de
„ketters", die door de Inquisitie verbrand werden, in optocht
haar de brandstapd gddd, gekleed in allerld spotgewaden,
beschilderd' met helle-vlammen en duivden. ̂  wat waren
deze ketters heiligen! Evenzo blijven de Bijbdverzen waar,
ook al worden ze door de duivd aangehasQd.
De communistische uitgeverij was zeer verheugd dat zij dui-
zenden brieven ontving waarin gevraagd werd om herdruk-
ken van athdstische boeken, die Bijbdverzen aanhaaldenom
ze te bespotten. Zij wisten niet dat deze brieven kwamen van
de zijde van de pndergrondse kerk, diegeenandere mogdijk-
hdd had om aan Bijbds te komen. De communisten wisten
niet dat de ondergrondse kerk ze kocht om de Schrifl te ge-
bruiken, terwijl ze de spot negeerde!
Wij wisten ook hed goed, hoe wij de athdstische bijeenkom-
sten konden gebruiken. Een communistisch professor gaf op
een bijeenkomst een demonstratie om te bewijzen dat Jezus
niet anders dan een tovenaar.was. De professor had een kruik
met water voor zich staan. Hij deed er wat poeder in en het
water werd rood. ,,Dit is het hde wonder", zo verklaarde hij.
„ Jezus had zulk poeder in zijn mouwen verborgen, en' be-
weerde toen dat Hij op wondervoUe wijze water in wijn had
veranderd. Maar ik kan nog meerdanJ^us:ik kan de wijn
wPer in water veranderen". Toen deed hij er een ander
poeder in. De vloeistof werd wit. Daama weer een ander
poeder en ze werd weer rood. Toen stond een christen op en
zei: „Kameraad professor, u hebt ons verbaasd doen staan
door wat u in staat bent te doen, Nu zouden we echter nog
66n ding van u willen vragen: drink eens iets van uw wijn!"
De professor zei: „Dat 1^ ik niet doen. Het poeder was
ver^". Daarop antwoordde de christen: „Dat is het hele
verschil tussen u en Jezus. Hij heeft ons met Zijn wijn twee
duizend jaar vreugde bereid, terwijl u ons met uw wijn ver-
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giftigt*'. De christen kwetm in degevangenisterecht Maar bet
gerucht van dit voorval werd overal verspreid en versterkte
veler geloof. ̂
Wij zijnzwakke,'kleine Davids. Maar wij zijnsterker dan de
Groliath van het athfisme, omdat God aan onze zijde is. De
waarheid behoort aan ons. Bij eenbq)aaldegelegenheidhidd
een commxmistisch spreker een lezing over het atheisme AUe
arbeiders mt de fabriek warenverplichterbijte. zijn en onder
die arbeiders waren vele christenen. Rustig luisterden zenaar
£dle argumentatie tegen God en over de dwaasheid van het
geloof in Christys. De communistische spreker gingvoortom
aan tetonen dat er geen geestelijkewereldbestaat, geen God,
geen Christus, geen hiernamaals. Hij zei dat de mens slechts
materie is, zonder ziel. Telkens weer herhaalde hij, dat alleen
de materie bestaat.

Toen stond een christen op en vroegofhij iets mocht zeggen.
Hij kreeg toestemming. De christen pakte zijn vouwstoellje
op en smeet het op de grond. Hij wachtte even, en kedc er '
naari. Daarop liep hij naar voren,' ging v66r de communis
tische spreker staan en sloeg hem in zijn gezicht. De commu
nist werd verschrikkelijk kwaad. Zijn gezicht werd rood van
verontwaardiging. Hij schreeuwde vuile schddwoorden en
riqp om medeconummisten, die de christen moesten arireste-
ren. Hij vroeg de christen: „Hoe heb je mij dmven slaan?
Waar is dat voor?'

De christen antwoordde: ,,U hebt zojuist het bewijs geleverd
dat u een leugenaar bent Uhebt gezegd dat alles materie is
en anders niets. Ik heb die stoel opgenomen en neergesmakt.
Die is werkdijk materie De stoel is niet boos geworden. Die
is alleen maar stoffelijk. Maar toen ik u sloeg, hebt u niet
gereageerd zoals die stoel. U hebt heel verschillend gerea-
geerd. Materiewoi'dtnietwoest of boos, maar u wel. Daarom,
kameraad professor, u hebt het mis. Een mens is meer dan
materie Wij zijn geestelijke wezens!"
In talloos vele van ziilke gevallen hebben eenvoudige christe
nen van de ondergrondse kerk uitvoerige athdstische argu-
menten weerlegd.
In de geveingenis vroeg de politieke beambte mij dp barse
toon: „Hoe lang zul je nog vasthouden aan je dwaze gods-
dienst?' Ik zei tegpi hem: „Ik heb ontelbaar vde athdsten
gezien, die hd op him sterfbed betreurdei, dat zij god-loos
waren geweest; zij riepen tot Christus. Kuntuzich voorsteUen,
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dat een christen, als de dood nader komt, er spijt van heeft
dat hij christen is.geweest, om dan Marx of, Lenin aan te
roepen om hem te bevrijden van zijn geloof?" Hij begon te
lachen: „Dat is een knap antwoord". Ikgingvoort: „Als een
ingenieur een brug heeft gebouwd, dan is het.feit dat een kat
er over kanlopen, geen bewqs dat.debrug goed is. Er moet
een trein overheen rijden om desterkteervante bewijzen. Het
feit dat u athetet kiiht zijn als alles goed gaat, is geen bewijs
voor de ̂ aarheid v£m het atheJsme. In ogenblikken van
gTote krisis houdt het geen stand". En ik maakte gebruik
van de boekep van Lenin om hem te bewijzen dat, ook toen
hij al eerste minister vandeSovjd-Uniewasgeworden, Lenin
bad als de zaken niet goed gingeh.
Wij zijn rustig en rustig kimnen wij de ontwikkpling der ge-
beurtenissen afwachten. Het zijndefcommunisten, dieonrustig
zijn en nieuwe anti-godsdienstige campagnes op touw zetten.
Daarmee bewijzen zij de waarheid van Augustinus' woord:
„Onrustig is ons hart totdat het mst vindt in u".

Waarom zdfs communisten kunnen worden gemoomim

De ondergrondse kerk zal, wanneer zij door u als vrije chris-
tenen wordt geholpen, de hsirten der communisten winnen en
het asuiziai der wereld veranderen. Zij zal hen winnen, omdat
het onnatuurlijk is, communist te zijn. Zelfseenhond wil nog
zijn eigen hot hebben. Het hart der communisten komt in
verzet tegen de rol, die zij moeten spelen oi de absurditeiten
die zij moeten geloven. .
Als wj getuigden tegenover individuele communisten, kwa-
men zij dikwijls met'de bewering, dat de materie alles is, dat
wij mensen een handvol chemichlien zijn, dieop een bepaalde
pianier zijn verbonden en-dat wij na de dood weer zout en
m^^alen zuUen zijn. Het was dan gewoonlijk genoeg om
hen de vraag te stellen: „ Hoe komt het dan, dat communisten-
in allerlei landoi him leven hebbengegeven voor hun ideaal?
Heeft „een handvol chemicalign" dan idealen? Kunnen „mi-
neralen" zich opofferen voor het welzijn van anderen^' Dasur
hebben ze ge^ antwoord op.,
Dan is daar de wreedheid! De mens isniet geschapen als een
bruut, en houdt het ook niet zo lang uit om een bruut te
zqn. Dat hebben we gezien aan het instorten van nazi-heersers,

■ van wie sommigen zelftnoord pleegden, terwijl anderen be-
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rouw kreg^ en hun misdaden beleden.
Er schuilt iets positiefs zdfs in hetvedvuldigvoorkomen van
dronkenschap in de communistische landenu & ligt hiet ver-
langen in nasor een ruimer leven, dat het communisme niet
geven kan. De gemiddelde Rus is een diepe, ruimhartige,
edelmbedige persoonlijkheid. Het communisme is ondiep en
oppervlakkig. Hij zoekt het diq)ere leven, en als hij het ner-
gens vindt, zoekt hij het in de alcohol. ̂  zijn alcoholismie
ge^ hij uitdrukking aan zijn afkeer van het onmensdijke en
bedriegdijk;e leven, dat hij moet leiden. Gedurdide enkele
ogenblikken verlost de alcohol hem daarvan, zoals de waar-
h'eid hem er voorgoed van zou bevrijden, als hij haar slechts
kende.

-In Boekarest, tijdens de Russische bezetting, voelde ik eens
.een onweerstaanbare drang om een kroeg binnen te gaan.
Ik riep mijn vrouw om met mij mee te gaan. Toen ik de
kroeg binnenstapte, zag ik daar een^Russisch kapitein met
een geweer in de hand; hij bedreigde iedereen en vroeg om
liieer drank. Bit was hem geweigerd, omdat hij al zo erg
dronken was. De mensen waxen in paniek. Ik ging naar de
eigenaar — die mij kende — envroeghem de kapitein draxik
te geven en bdoofde tegelijk, dat ikbij.hem zou gaan zitten
om te zorgen dat hij zich rustig hield. Men gaf ons de ene
fles wijn na de andere Er stonden drieglEizen op tafel. De
kapitein vulde steeds heel bdeefd alle drie de glazen.v... en
dronk ze alle drie leeg. Mijn vrouw enik dronken niet Hoe-
wel hij erg dronken was, werkte zijn geest nog. Hij was ge^
wend aan alcohol. Toen sprak ik.hem over Christus. Hij
luisterde met onverwachte aandacht Aan het eind zei hij:
„Nu hebt u verteld wie u bent; laat ik nu vertdlen wie ik
ben. Ik ben een orthodox priester, 66n van de eersten, die*
him geloof verloochenden, toen de zware vervolging oiider
St£ilin begon. Ik trok van dorp tot dorp om lezingen te hou-
den en de mensen te vert^en dat er geen God is en dat ik
als priester een bedrieger was geweest „Ik ben een bedrieger

alle andere-fcerkedienaren zijn het ook". Dat was het wat
ik tegen hen zei. Orii mijn ijver werd ik bijzonder gewaar-.
deerd en zo ward ik officier bij de geheime politie. De.
waarmee God mij bezocht was, dat ik met dieze hani^ dndste-
nen moest doden, nadat ik hen gemartdd had. En nu ben ik
aan de drank, en ik drink om te vergeten wat ik heb ge-
daan. .Maar het Jielpt niet".
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Vden van de communisten plegen zdfmoord. Dit was^het
geval met de grootsten onder hun dichters, Esseninen Maia-
kovskL Ook de grote schrijver Fadeevdeedhet Hij had juist
een roman voltooid onder de titel „Geluk", waarin hij nit-
eenzette dat geluk bestaat in een onvoorwaarddijke arbeid
voor het cbmmunisme. Zdf was hij er zo gelukkig mee, dat
hij zich na het gereedkomen vsm zijnromandoodschoot. Het
was te. veel voor zijn ziel om de last van zo'n grote leugen
te torsen. Joffe en Tomkin, grote communistische leiders en
strijders voor het communisme in de tqd van de tsaren,
konden niet aanzien hoe het communisme in werkelijkheid
was. Ook zij eindigden in zelfmoord.
Communisten zijn ongelukkig. Zelfs hun grote dictatoren.
-Wat was Stalin ongelukkig! Nadat hij bijna al zijn vroegere
kameraden had gedood, leefde hij in een voortdurende angst
ook zelfte worden vergiftigd of vermoord. Hij had acht
slaapkamers, die konden worden afgesloten als een kluis in
een bank. Niemand wist ooit in welke van deze slaapkamers
hij in een gegeven nacht zou slapen. Hij at nooit voordat de
kok in zijn tegenwoordigheid van de spijzen had geproefd.
H^ communisme maakt niemand geluJ^ig, zdfs zijn eigen
dictatoren niet Ze hebben Christus nodig. Door het commu
nisme te overwinnen zouden wij niet all^ de slachtoffers
van het communisme bevrijden, maar ook de commimisten
zelf.

De ondergrondse kerk vertegenwoordigt de diepste bdioeften
van onze geknechte volkeren. Help haar!
In Rusland heb ik gevallen meegemaakt, dat iemand zijn
trouwring gaf, om een oud en stukgdezenexemplaarvan het
Nieuwe Testament in bezit te krijgen. Onze kinderen hebben
nooit een Kerstkaart gezien. Als zij er 66n zouden bezitten,
zouden alle kinderen uit zo'n dorp zich er oipheem verzame-
len 01 de een of andere oude man zou hen gaan vertdloi
wie het PQndeke Jezus is, en de HeiligeMaagd, en van dasu:
de hele geschiedenis van Christus en Zijnheil. Dat alles naar
aanleidhig van 66n enkele K6rstkaart!

De kenmerkende eigenschap van de ondergrondse kerk is
haar ernst ten aanzien van het geloof. Een predikant, die
zich schuilhoudt achter de naam (Jeorge, verhaalt het vol-
gende voorval, dat plaats vond in Hongarije: Ecii kapitein
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van het Russische leger kwam bij een predikant en woeg'
hem alleen te mogen spreken. De man was nog hed jong,
'brg driftig en zepr zdfbewust in zijn positievan overwinnaar.
Toen hij was binnengelaten in em Ideine spreekkamer, en de
deur dicht was, wees hij- naar het kruis dat aan de muur

'hing. „U weet dat dat ding een leugen is", zei hij tot de
predikant. „Het is niets anders dan bedotterij waarm'eejuUie,
predikanten, de arme mensen misleidenomhetvoorde rijken
makkelijker te maken hen onwetend te houden. Welnu, we
zijnhier alleen. Erken nu maar datunooit werkdijk gdoofd
hebt dat Jezus Christus de Zoon van God was!"
Ete dominee glimlachte. „Maar, bestejongen, natuurlijk ge-
loof ik dat^Het is waar".

„Ik wens niet dat u zulke grapjes mdmij maakt", sdireeuw-
de de kapitein. „Het is emst. U moetmij niet uitlachen!" Hij
haalde zijn revolver voor de dag en hidd het dicht bij het
iichaam van de predikant. „Als u niet toegeeft, dat het een
leugen is, dan schiet ik!"
„Dat kan ik niet erkennen, want het is niet zo. Onze Heere
is werkdijk en waarachtig de Zoon van God", aldus de
predikant •
Daarop smeet de kapitein zijn revolver op de grond en om-
hdsde de man Gods. De tranen sprongen hein in de ogen.
„Het is waar!" riep hij. „Het is waar, ik gdoof dat ook,
maar ik was er niet zeker van, dat mensen voor dit gdoof
zoudeh willen sterven, voordat ik dat zdf ontdekte. O, wat
ben ik u dankbaar. U hebt mijn gdoof versterkt. Nu kan ik
ook voor Christus ̂terven. U hebt het mij laten zien" (Uitr
„Gods Ondergrondse", door een onbekende schrijver). ,
Re ken meer zulke gevallen. Toen de Russen Rpemenig'be-
zetten, kwamen twee gewapende Russische soldaten edi kerk
binneh met hd geweer in de hand. Ze zdden: „Wg gdbven
niet in uw leer. Allen, die er niet onmididellijk sdstand van
doein, wordm meteen doodgeschoten! Die him gdoof opge-
ven moeten hier rechts gaan staan!" Sommigen gingen haaf
de rechterzijde. Ze kregen bevd de kerk te verlaten en naar
huis te ga£ui. Zij vluchtten voor hun leven. Maar toen de
Russen alleen warefi md de overige christenen, hebbdi zg
hen omhdsd en tot hen gezegd: „Wij zijn ook christenen,
maar we wilden" alleen gemeenschap oefenen md hen, die
vinden dat de waarhdd waard is om er voor te sterven".
Zulke mensen zijn hd die in onze landm strijden voor hd
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Evangdia En zij strijden niet alleen voor het Evangdia Het
zijn ook strijders voor de vrijhdd.
In de huizen van vde Amerikaanse christenen worden soms
uren doorgebracht met het luisteren naar werddse muziek.
In onze huizen kan men soms ook luide muziek horen, maar
dat is sleehts opdat het -spreken over het Evangelie en over
het ondergrondse^werk niet kan worden gehoord, zodat de
buren het nid kunnen afluisteren en aanbrengen bij de ge-
heime politia Wat een vreugde als zij eens een zddzame
ontmoeting hebben met een ernstig christen uit het westen!
De schrijver vah deze regden is maar een onbeduidend man.
Maar ik ben de stem van hen die geen stem-hebben, van
hen die gemuilkorfd zijn en in het westen nooit vertegen-
woordigd worden. In hun naam vraag ik om grote ernst in
de zaken van het gdoof en in het behandden van de vragen
van het Christendom. In hun naam vraag ikom uw gebeden
en om daadwerkdijke hulp voor de getrouwe,lijdendeonder-
grondse kerk in communistische landen. i

Wij zuUen de commxmisten winnen. AUereerst, omdat God
aan onzezijdeis. In detweedeplaats, omdat onze boodschap
aansluit bij de diepste behoeften van de harten der commu
nist^ Communisten, die in de gevangenis hebben gezeten
onder de nazi's, hebben mij bekend dat ze in moeilijke luren
hebben gebeden. Ik heb zeifs communistische officieren zien
sterven met de woorden „Jezus, Jezus" op de lippen.
Wij zullen winnen, omdat hed de kulturde erfenis van onze
volkeren aan onze zijde staat De Russen kunnen al de ge-.
schriften van hedendaagse christenen verbieden. Maar de
boeken van Toldoi en Dostojewski zijn er nog en daar
vinden de mensen het licht van Christus. Zo is het met
Goethe in Oost-Duitsland, Szienkiewicz in Polen, en anderen.
De grootste Roemeense schrijver was Sadoveanu. De com
munisten hebben zijn boek „Het leven der heiligen" uitge-
geven onder de titd: „De legenden der heiligen". Maar ook
onder deze titd gaat er een bezidende werking uit van het
voorbedd v£ui het leven der heiligen.
De reprodukties van Rafael, Michdangdo en Leonardo da
Vinci kunnen ze niet uit de kunstgeschiedenis elimineren. Deze
schilderwerken spreken van Christus.
Als ik met een communist over Christus spreek, dan zijn de
diepste geestelijke behoeften van zijn hart mijn bondgenoot,

95



mijn hdper. Zijn grootste moeilijkheid is niet het antwbord
geven op mijn argumenten. Zijn grootste moeilijkheid is hd
onderdrukken van de stem van zijn eigen geweten, eh dat is
aan mijn zijde.
Ik heb persoonlijk profffisoren van het Maixisme gekend
die, voordat ze een athdstische lezing gingen houden, God
baden om hen daarin bij^ te staan! Ik heb communisten ge
kend, die ergens ver weg een geheime bijeenkomst gingen
bezoeken. Als ze ontdekt werden, logen ze en zeiden dat ze
niet op een ondergrohdse vergadering waren geweest Maar
daarna weenden ze, bedroefd omdat ze niet de moed hadden
gehad om uit te komen voor het geloof dat hen drong zo'n
bqeenkomst bij te wonen. Ook zij zijn mensen.
Maar wanneer eenmaal de enkeling tot geloof gekomen is
— ook al is dat nog heel primitief — dan komt dat geloof
tot ontwikkeling en het groeit Wij zijn er zeker van dat het
zal Overwinnen, want-als mensen van de ondergrondse kerk
hebben wij dat telkens weer gezien.
De communisten worden door Christus bemind. Zij kunnen
en moeten voor Christus worden gewonnen. Zij kunnen
alleen maar voor Hem gewonnen worden door de ̂onder
grondse kerk achter het ijzeren gordijn. Eenieder,die begeert
dat het verlangen van Jezus'" hart naar de redding van
zielen uit heel de mensheid wordt vervuld, steune de onder
grondse kerk in haar arbeid. Jezus heeft gezegd: „C)nderwijst
alle volken". Hij heeft nooit gezegd dat wij bij het ijzeren
gordijn moeten ophouden. Trouw aan God en aan de ̂en-
dingsopdracht dwingt ons ook de mensen achter het ijzeren
gordijn te bereiken, om uit te gaan tot die op de drie
van sQlelevende mensen onderdedrukvanhet communisme.
Wij kunnen hen bereiken door samen te werkoa met de
ondergrondse kerk, die daar reeds is!
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De ondergrondse kerk is de voornaamste getuigende, ziden
winnende kerk in de communistische landen. Het is de enige
kerk, die Christus in getrouwheid dient en als Zijn getuige
optreedt De hoogste leiders van de door de communisten
tdegestsuie kerken zijn mensen, die door de communisten zign
benoemd en die loyaal zijn jegens het communisme en niet
jegens Christus. In plaats van iederekerktesluiten — hoewel
ze vele duizenden gesloteh hebben — zijn de communisten
schrander genoeg geVeest om enkele officide kerken open te
laten en die als „vensters" te gebruiken, waardoor zij de
christenen en het Christendom kunnen observeren, kontrole-
ren, en uiteindelqk vernietigen. De communisten vonden het
beter om de „struktuur" van de kerk te laten bestaan en
daar een communistisch „werktuig" van te maken om de
christenen dnder kontrole te hoUden, en tegelijk een middel
dm de bezoekers, die naar hun land komen, te misleiden. Ik
kreeg zelf zd'n kerk aangebdden, op voorwaarde datik, als
predicant, over mijn leden rapport zou uitbrengen aan-de
geheime politie. Hd schijnt, dat Amerikanen en andere bui-
tenlanders, die gewend zijn in een zwart-wit schema te den-
ken, ma^ geen b^ip hebben van de subtiele verdelging
van duizendfen kerken, g^aard met het gebruik maken van
de „model-kerken", (he zijn open gelaten als instriunenten
voor het bespieden en in de machthoudenvan de christenen.
P,e m&este Amerikanen en vreemdelingen bezoeken bijvoor-
beeld een overvolle kerk in Moskou — de protestsmtse
kerk in^een stad van zevenmiljoen mensen— en merken dan
op dat daar zoveel vrijheid heerst Met vreugde rapporteren
ze: „Zelfs de kerken zijn stampvol". Maar ze hebben geen
oog voor de tragedie, dat er e6n protestantse kerk is voor
feeven miljoen zielen! Onder de hoogste kerkelijkebestuurders
zjjn cle meesten direkte bondgenoten van de communisten. In
de m^te communistische landen mogen de kerken, die open
zijn, geen zondagsschool of jeugdvergaderingen houden.
Zeilfs de zeer kleine, een-kamer-kerkjes in de Sovjet-Unie zijn
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voor 80 pet. van de bevolking wegens de grote afstand nirt
fe bereiken. Dez^jnenigten moeten 6f worden vdrgeten, of
worden bereikt met ondergrondse evangelisatie-methoden.
Een andere keus is er nieL ^

Onder deze p'mstandigheden is de ondergrondse kerk de
voornaamste getuigende, zielen winnende,evangeliserendeen
zich het verst uitstrekkende kerk in de communistis^e lan-
den. Nooit zal de ondergrondse kerk gekontroleerde model-
kerken aanvaarden als een surrogaat voor zinvoUe, doel-
treflfende evangelieverkondiging „aan ̂ e creatuur" — niet
inbegrip van de jeugd.

Drie groepen VQrmen de ondergrondse kerk

I. Predikanten, die door decomrhunisten zijn verwijderd

Er zijn drie „groepen", die de ondergrondse kerk uitmaken
in commimistische landen. De eerste groepering in de onder
grondse kerk wordt gevormd door de duizenden en nog eens
duizenden vroegere predikanten, die nithunkerkengeworpen
en bij bun kudde weggehaald zijn omdat ze niet wilden-
schipperen met het Evangelie. Vele van zulke vroeg^e predi
kanten hebben jarenlang gevangen gezeten en zijn om him
gelbof gemartdd. Ze zijn vrijgelaten en..... prompt hebben ze
hun ambtswerk hervat door in het geheim, maar op doel-
treiffende wijze dienst te doen in de ondergrondse kerk; Of-
schoon de communisten him kerken hebben gesloten, of hdi
door meer „betrouwbare" predikanten hebben vervangen,
zetten zij him dienst voort op een meer effektieoe wijze dan
ooit tevoren door heimelijk dienst te doen in ondergrondse
bijeenkomsten in schuren, op zolders, in souterrains, 's avonds
op het hooiland, en overal waar gelovigen in het geheim
bijeenkomen. Deze „levende martelaars", die him dienstwerk
niet ziiUen opgeven, en het risiko lopen van opnieuw ge-
arresteerd en nog meer gemarteld te worden, zijn de ̂ ste

- gro^ van de ondergrondse kerk.

11. De „lekerL-k&k'*

Detweede groep in de ondergrondse kerk is het grote „leger "
van toegewijde leken, ̂ owd mannen als vrouwen. Menbi^
denke. dat er geen naamchristenen, geen lauwe en tweeslach-
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tige christesnen zijn iA Rusland of in China. Daaryoor is de
prijs, die christenen moeten betalen, veel te hoog. En dan is
ep nog iets dat we moeten onthouden, namelijk dat de vef-
volging altijd een beter soort christen beeft voortgebracbt,
een getuigend christen, 66n die zielen wint Decommunistische
vervolging beeft teruggeslagen en mistige, toegewijdecbriste-
nen opgeleverd, zoals in vrije landen zelden worden aange-
troffen. Deze christenen kunnen niet begrijpen, hoe iemand
een christen kan zijn en niet zou be'geren ieder die hij ont-
moet voor Christns te winnen.
De „Rode Ster" (een Russisch legerblad) schreef in een aan-

- val op de Russische christenen: „De aanbidders van Christus
zouden iedereen in bun begerige klauwen will^ krijgen".
Door bun leven als christen verwervep^ij deliefde en eerbied
van bun buren en dorpelingen. In iedere willekeurige stad of
dorp zijn de christenen de meest geachte en beminde inwo-
ners. Als een moeder te ziek is om voor haar kinderen te
zorgen, dan is bet de christenrmoed^, die overkomt om die
zorg op zich te nemen. Als een man te ziek is om brandhout
te hakken, dan komt er een christen om bet voor hem te
doen. Zij beleven bun Christendom, en ai^ ze dsm van Christ
tus gaan getuigen, luisteren de mensen eh komen'tot geloof,
omdat zij Christus gezim hebben in bun leven. Omdat nie-
mand anders dan een erkend predikant vrijuit kan spreken
in een kerk, zijn er in alle hoeken van de commimistische
wereld miljoenen vmige, toegewijde christenen aan bet Werk
om zielen te winnen, door te getuigen op.de markten, bij de
dorpspompen en oversd waar zij gaan. Communistische
biaden geven toe dat er christelijke.slagers zijn, die een trak-
taatje insluiten in bet papier waarin zij bet verkocbte vlees
verpakken. De communistische pers erkent zelf dat er christe
ns, zijn, die verantwoordelijke plaatsen bezetten op commu-
nfstisciie drukkerijen en's avonds laat teruggaan, de persen
op gang brengen, en een paar duizend stuks christelijke
drukwerken afdraaien, om de zaak w^ te sluiten v66r
zonsopgang. De communistische pers moet evgneens toe-
geven, dat christen-kindereai in Moskou uit „de^nof andere
bron" Evangelifin hebben ontvangen en gedeelten daarvan
jnet.de hand copier en. De kinderen ̂ opp en die gedeelten Han
in de zakken van de overjassen van bun communistische
onderwijzers,.-die in de kast hangen. Het omvangrijke coirps
van maimelijke en vrouwelijke l^en is reeds een bijzonder
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sterke, doeitreffende enziden-winnende missionaire macht in
i^er communistisch land.
Vroegere zdiddingen hebben meegededd dat er m het com-
munistische Cuba een gdidme „leken=kerk" aan.hdontstaan
is sedert alle getrouwe predikanten gearresteerd zijn of ver-
volgd worden di vervangen door cdmmunistische „predi-
kanten".

Deze miljoenen toegewijde, getrouwe'en vurige gdovigen in
de „lekenkerk" — gdouterd door datzelfde vuur der vervol-
ging waarvan de communisten hoopten dat zij erdoor yer-
nietigd zQuden wOrden — vormen het tweede faachtige de
ment van de ondergrondse kerk.'

k  ■

III. Offici&le predikanten, die zich niet laten
breidelen en tot zwijgen brengen •

Hd derde vitale ded van de ondergrondse kerk hestaat uit
het grote aantal getrouwe voorgangers in de officiele, maar
gebrdddde en tot zwijgen gedoemde „kerken". De onder
grondse kerk is niet ids dat gehed los staat van de offieide
kerk. In vde communistische landen, zoals JoegOslavifi,
Polen en Hongarije, afbdden tal van predikanten uit de

. offieide kerken heim^jjc in de ondergrondse kerk. In som-
mige communistisehe landen zijn die twee zelfs dooreengewe-.
ven. Deze predikers mogen buiten hun kleine „66n-kamer-
kerlqes'*' nid over Christus spreken. Zij mogen geen bijeai-
komsten houden metkinderen of jongemensen. Nid-christd
nen zijn bang om er heentegaan. De voorgangers mogen in
de huizen nid met zieke gemeentdeden bidden.- Aan alle
kanten worden zij omgeven door communistische voorschrif-.
ten, die hun „kerken" zo goed als alle invloed benemen.
Deze predikanten nu, die zich geplaatet zien tegenover com
munistische kontrole-maatregden, die de „vrijhdd vangods-
dienst" tot era bespotting makra, stdlra hunvrijhdddikwijls
moedig in de waagschaal door era geheime paraldle ambts-
bediening, die de communistische beperkingra ver over-
schrijdt. Deze voorgangers onderhoudra era geheim^ arbd4
onder kinderen en jonge mensra, ids wat strragverbodra iSi
In het geheim drangeliseren ze in de huizen en soutenrains en
ddra die uit aan hongerige zidra. Zij zettra hun v^rijhdd en
hun levra op hdspeldooraldusdecommunistische beperkin
gra te negerra en door te arbddra aan hongerrade ziden

t
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rondom hen. Voor het uiterlijk lijkenzevolgzaamen gdioor-
zahm, maar ze wagen hun leven door in het geheim het
Woord Gods te verspreiden. In Rusland zijn onlangs vele
van deze mensen ontdekt en gearresteerd. Zij kregen ver-
scheidene jaren gevangenisstraf.
Zij vormen de derde vitale groep van deondergrondse kerk.
Vroegere predikanten, door de communisten uitgeworpen en
vervolgd, de „lekenkerk" en de ofiiciele predikanten die in
het geheim een veel groter en uitgebreider ambtswerk ver-
richten dan hun is toegestaan — deze alien werken in de
ondergrondse kerk. En die ondergrondse kerk zal er blijven
totdat het communisme zal zijn overwonnen. In sommige
landen is het ene deel aktiever ̂dan het andere, ma^ ze zijn
alle aanwezig en werken voor Christus, met groot gevaar.
lemand, die veel in communistische landen reist en zeer ge-
interesseerd is ingodsdienstigevragen, kwamterugenschreef,
dat hij daar nooit een ondergrondse kerk had ontmoet Het
is er mee als wanneer men op reis zou zijn in Centraal Afri-
ka, onder wilde volksstammen, en teruggekomen, zou z^-
gen: „Ik heb grondig getnformeerd. Ik heb ze allemaal ge-
vraagd of ze proza spraken, maar ze hebben allemaal ge-
zegd van niet". De waarheid is, dat ze alien proza spreken,
maar ze weten niet dat hetgeoi zij spreken, proza is.
De christenen der eerste eeuwen wisten niet dat ze christenen
waren. Als u hen nasur hun godsdienstzouhebben gevraagd,.

, zouden ze geantwoord hebben datzeJoden waren, Israglieten,
mensen die in Jezus als de Messias gdoofden, breeders,
heiligen, kinderen Gods. De naam „christen" werd hun eerst
veel later door.anderen gegeven, voor het eerst in Antiochie.
Niemand van de volgelingen van Luther wist dat hij een
Lutheraan was. Luther zelf heeft tegendienaamuitdrukkelijk
g^^rotesteerd.
,^Obdergrondse kerk" is een naam, die door decommunisten,
en eveneens door westerse onderzoekers vsmdegodsdienstige
situatie in het oosten, gegeven is aan een geheime organisa-
tie, die spontaan opkWam in alle communistische landen. De
leden van de ondergrondse kerk noemen him organisatie niet
met die naam. Zij noemen zich christenen, gelovigen, kinderen
Gods. Maar zij gevexi leiding aan een ondergrondse arbeid,
zij vergaderen ondergronds, zij verbreiden het Evangelie in
kliandestiene bijeenkomsten, die soms worden bezocht door
diezelfde vreemdelingen die betwisten dat ze de Ondergrondse

101



kerk hebben gezien. Het is een gepaste naam, die door de
tegenstanders" en door hen die er als buitenstaanders syinp^-
thiek tegenover staan, aandezeprachtigegdieiineorganisatie
is gegeven.
Maar — u kunt ook jarenlang door Amerika reizen zonder
ooit een spionagenet van de Sovjets te ontdddcen, doch dat
betekent niet dat dit spionagenet niet bestaat Het is alleen
niet zo onnozd om zi^ aah nieuwsgierige reizigers te ver-
tonen.

Hierna zal ik enige uittreksels uit de Sovjet-pers geven, die
het bestaan en de toenemende betekenis van deze onder-
grondse kerk bewijzen.

Mijn boodschap cum u ndmens de ondergrondse kerk

Menheeftmij „de stem van deondergrondse kerk" genoemd
Ik gevoel mij niet waardig de stem te zijn van zulk een e^-
baar deel van het lichaam van Christus. Ik heb evenwd in
communistische landen jarenlang een deel van de onder-
grondse kerk geleid. Door een wonder heb ik veertien jaren
van martding en gevangenschap overleefd, waarvan twee
jaar in de „sterfkamer" van een gevangenis. Door een nog
groter wonder heeft het God goed gedacht Zijn hand tot mij
uit te strekken in de gevangenis en mij emit te halen en naw
Amerika te laten gaan om te kunnen spreken tot de vrije
kerk. Ik spreek uit naam van mijn broeders die in ontdba^
vde naamloze graven liggen. Ik spreek uit naam van mijn
broeders die nu in het gehdm samenkomen in wouden, sou-
terrains, zolders en andere gdieime plaatsen.
De ondergrondse kerk in Roememfi besloot dat ik zou trach-
ten het land te verlaten, oin een boodschap over te breng^

de vrije christenen in de werdd. Door een wonder ben ik
er uitgekomen en. vervul ik nu de opdracht v^ de onder
grondse kerk,. die werkend, wagend, lijdend en steryend
achterblijft in communistische landen.
Pe boodschap die ik u breng vanuit de ondergrondse kerk
is: „Geef ons niet over! Vergeet ohs niet! Schrijf ons oiid ̂
Ged ons hd gereedschap dat wij nodighebben! Wij zi^en ,de
prijs betalen voor het gebruik ervan!" Dit is de boodschap
die de ondergrondse kerk mij heeft opgedragen aan u over
te brengen. Ik spreek namens de tot zwijgen gedoemde kerk,
de ondergrondse kerk, de ,,stomme" kerk, die geen stem hedt
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om te spreken. En ik bid dat ik niet- gesproken heb tot de
„dove" kerk, die geen cor heeft cm te horen.
Hoor de roep van uw breeders en zusters in communistische
landen! Zij vragen niet om ontkoming, om yeiligheid of een
gemakkelijk leven. Zij vragen alleen om de „instriimenten"
om de athetstische vergiftiging van hiihjeugd—het volgeiide
geslacht — tegen te gaan. Zij vragen omBijbels zodat zij het
Woord van God kunnen verbreiden. (Hoe kunnen ze het
Woord Gods verbreiden, als ze het niet hebben?)
De ondergrondse kerk is als een chirurg die pp reis was in
een trein. De trein botste t^en een anderetrein en bonder den
mensen lagen over de grond, verminkt, gewond, stervende.
Terwijl de chirurg tussen de stervenden doorliep, riq) hij uit:
,iHad ik nu mijn instrumenten maar! Had ik mijn instru-
menten maar!" Met behulp vem zijn chirurgische instrumen
ten had hij menig leven kunnen redden. Hij had de bereid-
h^eid, maar hij miste zijn instrumenten. Dat is nu ook de^
positie van de ondergrondse kerk. Zij is zo gaarne bereid
om alles te geven wat zij heeft! Zij is bereid haar ihartelaren
te geven! Zij is bereid om jaren van communistische gevan-
genschap te riskeren! Maar al haar bereidheid is zonder
waarde, als zij niet beschikt over degereedschappen waarmee
ze moet werkeri. Het dringend verzoek van de getrouwe,
moedige ondergrondse kerk aan u, die vrij zijt, is: ,",Geef ons
het gereedschap — EvangdiSn, Bijbds, literatuur, hulp, en
wij zullen de rest doen!" '

VJLOS



HOOFDSTU^CVIL"

- Ik heb u onze dgen ervaringen verteld methet in het gA^n
verbreiden van de boodschap van Christus, zowd in net
Soviet leger als in conununistisch Roemenifi. Ik heb een be- .
roep op u gedaan ons te hdpen Christus te verkondig^
aan de communisten en aan het door hen onderdrukte vol^
Is mijn uitdaging een hersenschim, iets onuitvo^baars? fe
zij realistisch? Bestaat de ondergrondsekerk nuin Rusl^d
en in andere landen? Is ondergrondse werkzaamheid daar
dians mogdijk? j u
Op deze vragen kunnen wij antwoorden met heel goede be-

<^richten. De communisten vieren nu een halve eeuw van com-
munistische heerschappij. Maar hun overwinmng is een
nederlaag. Het Christendom heeft gewonnen, nid hd commu-
nisme. De Russische pers, die door onze organisatie groi^g
wordt nagespeurd, staat vol met inlichtingen over de onder
grondse kerk. Voorhdeerstisdeondergrondsekerk zo sterk
gewoirden, dat ze zelfs hedf in hd openbaar werkt m de
conununisten verschrikt Inlichtingen die wij uit anderebrom
nen ontvangen, bevestigen de berichten in decommumstische
'pers. Vergeet niet, dat de ondergrondse kerk is te yergdijken
md een ijsberg! Zijbevindtzichvoorhdgrootste d^ ,,dndCT
de oppervlakte", maar een klein gededte komt dikwijls
openbaar. ^
Hieronder volgt een zeer smnmiere samenvattmg van net
belangrijkste nieuws. •

De top van de„ijsherg" diebovende
oppervlakte zichtbaar wordt

Op 7 november 1966 hidd de ondergrondse kerk in Suhumi
(Kaukasus) een grote bijeenkomst in de open lucht v^.
gdovigen kwamen uit andere plaatsen om deze bijeenkomst
te bezoeken. Na de prediMng hebben 47jongemensen Chr^-
tus aangenomen en zijn ze ter plaatse gedoopt in de Zwarte
Zee, evenals in bijbdse tijden.
Daar ging nid een periode van onderwijzing aanvooral. wa
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vijftig jaar communistische diktatuur, zonder Bijbds of
andere iehristelijke boeken, en zonder opleidingsscholen, zijn
de predikanten van de pndergrondse kerk geen gevormde
theolpgen. Maar dat was Filippus, de ̂ aken, ook niet En
toen die eunuch, met wie hij missdiien maar een uur had
gesprpken, hem de vraag stelde: „Zie hier water, wat ver-
hindert mij gedoopt te worden?' zei Filippus: „Als gij van
harte gelooft, is het geoorloofd". En zo dasddenze onmiddd-
lijk af in het water en werd de bekeerling gedoppt (Hand
8  : 36-38). Er is water genpeg in de Zwarte Zee en de
pndergrpndse kerk is weer overgegaan tot de praktijk uit de
bijbelsetijden. -
„Uchitelskaia Gazeta" (Leraars Tijdschrift)van23augustus
1966 beyat het bericht dat Baptisten in Rostov aan de Don,
die weigeren him gemeente te registreren volgens tirannieke
comQiunistische wetten (die echte godsdienstige aktiviteit
verbieden) en hun zogenaamde, door de communisten be-
noemde „leiders" te gehoorzamen, een straat-demonstratie,
hiebben ge^ouden.
Dit gebeurde op 1 meL Zoals Jezus Zijrt wonderen juist op
de sabbat deed, om Zijn farizeese tegenstanders uit te dagen,
zo kiest ook de ond^grondse kerk communistische herden-
kingsdagen om de communistische wetten te tarten.
De eerste baei is-een feestdag waarop de communisten altijd
hun grote demonstraties houden, die iedereen verplicht is bij
te wonen. Ditmaal verscheen de tweede grote macht in Rus-
land — de ondergrondse kerk — op die dag eveneens op
straat

Er kwamen 1500 gelovigen. Wat hen dreef, was alleen de
liefde Gods. Zij wisten dat hun vrijheid gevaar liep. Zij
wisten dat hun in de gevangenis uithongering en martelmgen
wachtten.

Elke gelovige in Ruslandkenthet„Geheim Manifest",- gedrukt
door de evangelische christenen in Barnaul, waarin beschre-
ven wordt hoe zuster Hmara, uit het dorp Kulunda, het be
richt ontving dat haar man in de gevangenis was gestorven.
Nu was ze weduwe, met vier kleine kinderen. Toen ze het
lichaam van haar man kreeg, zag ze de indrukken van de
boei^ aan zijn handen. De handen, de vingers en de voet-
zolen waren op een vresdijke manierverbrand. Deonderbuik
vertponde litt^enen van messteken. De rechtervoet was op-
gezwollen. Op beide voeten waren de sppren van pntvangen
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slageiL Het hdelichaam was overdekt met wonden^s ̂ evqlg
van een verschrikkelijke geseling.
ledere gdovige, die naar de deinonsteatie in Rostov aan de
Don was gekomen, wist dat dit ook zijn lot kon zijn. Toch
kwamen ze.

Zij Vrtsten echter ook dat deze martelaar, die slechts drie
maanden na zijn bdcering, zijn leven had overgegeven om
Gods wil, was begraven in tegenwoordigheid van een groto
schare vam gelovigen, die borden droegen met het opschrift:
„Het leven is mij Christus, het sterven gewin".
„Vrees niet voor degenen, die het lichaam doddi, maar de
ziel niet kunnen doden".'
„Ik zag onder het altaar degenen, die gedood waren om het
Woord van God".
Het voorbeeld van deze martelaar bezielde de mensen in
Rostov aan de Don. Zij verdrongen zich op straat rondom
een kleine woning. Overal waren mensen sommigen op de
daken, anderen in de bomen, zoals eens Zacheus. Er kwamen
tachtig mensen tot bekering, meest jongeren. Drie-en-twintig
daarvan waren vroegere Komsomols (leden vap de commu-
nistische jeugdorganisatie)!
De gelovigen trokken dwars door de stadenwandelden naar
de rivier de Don, waar de doop plaats vond. Auto's vol
communistische politie-agenten arriveetden eveneens en om^
singelden de gelovigen op de oever van de rivier. De politie
VWlde de broeders, die de leiding hadden, arrest^en. (Ze
konden ni^ alle 1500 in arrest stellen!) Onmiddeilijk viden
de gelovigen op de knieSn en smeekten God in een vurig
gebed, dat Hij Zijn volk wilde verdedigen en hen althans de
dienst op die dag zou laten houden. De broeders en zusters
gingen daarop schoud^ aan schouder om de broeders been
staan, die de dieist leidden, in de hoop aldus te kunnen
voorkomen, dat de politie hen zou arresteren. De toestand
werd zeer gespannen.
„Prawda", het centrale orgaan van de Commimistische
Partij in Rusland, maakte op 19 februari 1966 bekend dat
zes predikanten werden gearresteerd en veroordedd. Maaor
velen, waaronder jeugdigecommunisten, waren voor Christus
gewonnen!

. „Uchitelskaja Gazeta" vertelde dat de „ill^ale" Baptistische
organisatie in Rostov een ondergrondse drukpers bezit. (Het
•woord „Baptist" sluit in Rusland Evangelische en Pinkster-
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groq)en~mede in.) Er word^ publikaties gedrukt waarin de
jeugd wordt opgeroepen-om te staan voorhimgeloof. In ̂ 6n
van deze ondergrondse publikaties.wordtaanchristen-ouders
gevraagd lets te doen, wat ook mij bed goed voorkomt,
namelijk „him kinderen meenemennaarbegrafenissen, opdat
ze mogen leren niet bezorgd te zijn over vergankelijke din:
gen". Ook" wordt aan de ouders gevraagd him kinderen een
christdijke opvoeding te geven als tegengif voor hetathdsme
waarmee ze in communistische scholen worden vergiMgd.
„ Uchitelskaia Gazeta" besluit het artikel met de vfaag:
„Waarom zijn onderwijzers zo beschroomd zich te mengen
in het leven vah gezinnen waarin men van de kinderen
idioten maakt (door de godsdienst)?"
Dit „Leraars Tijdschrift" beschrijft ook wat er gebemrde
lijdens het verhoor van de ondergrondse werkers, ̂ e in het
gdieim hadden gedoopt „De jeugdige gelovigen, die als
getuigen war en opgeroepen, teaden nitdagend enminachtend
op tegep het communistisch¥gerechtehof. Ze g^oegen zich
boosaardig en ,,fanatiek". Jeugdige toeschouwsters keken
met bewondering naar de'gedaagden en met afkeuring naar
heit communistische publiek". '
Leden van de ondergrondse kerk riskeerden slagen.en ge-
vangehschap door v66r het hoof dkwartier van de Communis
tische ]?£u±ij'in Rusland meer vrijheid te eisen. Wij zijn in het
bezit van een geheim dokument, dat verspreid is door d^
„illegale" commissie van de EJvangdische Baptisten Gemeen-
ten van de Sovjet-Unie, die staat tegenover de door de coih-
mimisten overheerste Unie van Baptisten, die gdeid wordt
door de verrader Karev, die in „Soviet Life Today" (No. 6,
1963) hulde brengt aan dehumanitdtvandecommuhistische
massa-moordenaars van de christenen, en de daar heers^de
,vvrijhdd" verheerlijkt Het dokument is langs gehdmeksma-
len na^ het westen gesmokkdd. Da£u:in wordt ons over nog
zo*n hddhaftige publieke demonstratie vertdd, ditmaal in^
Moskou zelf. verta^ uit het manifest:
„Drw^mde mededding"
„Gdiefde broeders enzusters. Genadeziju envrede van God,
onze Vader, en onze Heere Jezus Christus,
Wij haasten ons u mede te dden dat de afgevaardigden van
,de gemeehten van EJvangdische Baptistische christenen, ten
gd^e van vijfhonderd, die op 16 md 1966 . naar Moskou
zijn gereisd voor interventie bij de centrale machtsorganen,
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naar het gdjouw van het Centraal Comitfe van de Cbnimu-
nistische Partij van de Unie van Socialistische Sovjet Repu-
blji^en zijn gegaan met het verzoek, te wordenontvangen en
gehoord
Wij hebben een verzoekschrift overhandigd, dat gericht was
aan de algemene sekretaris, Brezhnev".
In het manifest wprdt verder gezegd dat deze 500 man de
hele dag voor het gebouw hebben gestaan. Het was de eerste
pubUeke demoiistratie in Moskou tegen het communisme. En
zij werd gehouden door de ddegatie van de ondergrondse
kerk. Aan het einde van de dag hd)ben ze een tweede, aan
Brezhnev gericht, verzoekschrift overhandigd, waarinzij zich
beklaagden dat een zekere „kameraad" Stroganov weigerde
hun verzo^ aap Brezhnev door te geven, en hen bedreigde.
De 500 afgevaardigden bleven dehdenachtopstraat. Artto's .
kwamen voorbij om drek en modder nemr zete werpen en.
zij werden gehoond. Hoewel het regende en men hen op deze
wijze behandelde, bleven zij tot de morgen voor het gebouw
van de Communistische Partij! . '
De volgende dag werd aan de 500 broeders voorgestdd een
bepaald gebouw binnen te gaan en enkde lagere communis
tische ambtenaren te ontmoeten, maar „omdat zij wisten dat
gdovigen, die de autoritdten hadden bezocht, dikwijls ge-
slagen werden als zij een gebouw binnengingen waar geen
getmgen waren, wdgerde de ddegatie imanidn en besloot te
wachten tot zij door Brezhnev zou wordai ontvangen".
Toeh gebexirde het onvermijddijke. 's Middags om kwart
voor twee kwamen er acht-en-twhitig bussen en nam de on-
menselqke wraakoefening tegen de gdovigen een aanvang.
„Wij vormden een kring en, terwijl wij elkaars hsmd vastr
hidden, zongen wij het lied: „De beste dagen van, onsJieven
zijn de dagen dat wij een kruis kunnen dragen".. De mannen
van de geheime politie begonnen ons te slaan, jongen en
ouden. Ze haalden mensen uit de rij, sloegen hen in het
gezicht en op het hoofd, en smden ze op hd asfalt Enkde
van de brokers sleepten ze aan him haren naar de bussen.
Toen enigen trachtten wegtekomen, werden ze geslagen tpt •
ze hun bewusteijn verloren. Nadat de bussen volgestppLt
waren met gddvigen,-<werden ze naar een onbekende plaats
gebracht Maar vanuit de bussen van de gdidme polities
hoorde mdi de liederen van onze broeders en zusters. Dit
alles vond plaats onder het oog van een menigte mensen".
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En dan volgt er iets dat nog schoner is. Nadat- de^.500 ge-
arresteerd en st^g ook gemartdd waren, hadden breeder
G» Bins en een andere leider, breeder Herev (de werkdijke
herders van Christus' kudde), neg de meed em naar het-
?elfde Centrale Cemit6 van de CemmunistisdiePartijtegaan.
Zeals eek Jezus, na de gevangenneming van Johannes de
Deper, Zijn^ epenbare prediking begeh ep dezdfdepUmts en
met dezdfde woorden waarveer Johannes de Deper meest
lijden: „Bekeert u, want het keninkrijk der hemelen is nabij
gekemen".
Bins en Herev vreegen waar de geeurresteerde dd^atie was
en eisten him vrijlating. Deze beide meedige breeders zijn
eenveudig verdwenen. Later werd bericht entvangen, dat ze
naar de gevangenis van Lefertevskaia waren gebracht
Waren deze christenen van de endergrendse kerk b^eesd?
Neen! Onmidd^jk daarna hebben anderen epnieuw hun
vfijheid in de waagschaal gesteld deer het manifest uit te
gevenj dat we hier v66r ens hebben, waarin zij een relaas;
gaven van het gebeurde, en veerts zeiden „dat htm de ge-
nade gegeven was, niet alleen em in Christus te geleven,
maeu- eek veer Hem te lijden" (Fil. 1: 29). Zij vermanen
de breeders „dat niem^d bewegen zeu werden deer deze
verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij daartee bestemd
zijn" (1 Thess. 3 : 3). Oekhalenzij Hebrefin 12 : 2 aan en
wddcen de gdevigen ep em „te zien ep Jezus, de Leidsmgui
en Veleinder des geleefs. Die em de vreugde ̂ e Hem veer-
gesteld was, het touis h^ verdragen, en schande veracht".
De endergrendse kerk heeft zich epenlijk verzet tegen de
athdstische vergiftiging v^ de jeiigd in Rostov en in Mes-
keu, ja over heel Rusland. Zij strijden tegen het cemmunis-
tische vergif en tegen de verraderlijke Idders van de efBcide
kerk, ever wiezij in 66n van hun geheime manifesten schrij-
ven: „Ih enzetijd dikteertsatanenaccepteert„de kerk" al de
besluiten, die strijdig zijn met degebeden Gods" (Aangehaald
in de „Pl:awda Ukraini" van 4 ekteber 1966).
De „Prawda Vesteka" publkeerde het verheer van de bree
ders Alexd Nevd:ev, Boris Garmashev en Axen Zubov, die
bijeenkomsten erganiseerden em te luisteren naar bijbelse
uitzendingen uit Amerika. ZijJegden deze toespraken vastep
de band en liden die daama circuleren.
Zij werden veerts beschuldigd van hd organiser en van ge
heime bijbdse samenkemst^ epderhdmem van„excursies"
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of „kun8tkringen". Zo werkt de ondCTgrondse kerk, preci^
zeals de eerste christenen het deden in ,de catacomben bij
Rome.

De „Sovletscaia Moldavia" van 15 September 1966klaagt^
voorts over dat de ondergrondse kerk boelges stencilt Zij
komen bijeen op openbare terreinen, hoewel dit bij de wet
verboden is, en trekken vandeenejiiaatsnaar de andere om
te getuigen van Christus..
Hetzelfde blad vertdt dat in de trein van Reni jiaar Chisinau
drie jeugdige knapen enviermeisj.es eenchristelijkli^ hebben
gezongen: ,,Laat "ons onze jeugd aan Christus wijden . De
verslaggever is verontwasirdigd, omdat dezegdovigenpredi-
ken „op straat, in de stations, in de treinoi, bussen en zelfs
in staatsinstdlingen". Weer zien we hier in het hedendaagse
Rusland de ondergrondse kerk aan het werk.
E§n van haar leiders, Gladbhevici, werd voor het gerecht ge-
daagd. En toen kwamen de broeders, onder Idding de
„fanatieke" Madan, en begonnen in de rechtszaal tezingen!.
Op de eerste mei belegden ̂ e christenen uit de dorpen Cop-
ceag en Zaharovka, die geen eigen kerken hebben, in het
geheim een godsdienstoefening in het bos! Ook houdt men
bijeenkomsten in de huizen, onder het voorwendsd van een
verjaardagsvisite. (Heel wat christelijke huisgezmnen van
vier a vijf personen hebben zo'n 35 „verjaardagen"per jaar
als een dekmantel voor geheimebijeenkomsten.)
Geen gevangenschap en geen martding vermag dechristenen
van de ondergrondse kerk af te schrikken. Evenals in de
eerste christdijke kerk wordt him toewijding door de vervol-
ging alleen maar verdiept.
De ,,Prawda Ukraini" van 4 oktpber 1966 schreef ovd
broeder Ptokofiev — een van de Idders van de Ruskisehe
ondergrondse kerk — dat hij al dridna^ in de gevangenis
heeft gezeten, maar zodra hij vrijgdatenis7begint hij oprdeuw
met hd orgamsden van geheime zonda^scholen. ̂^j is nu
weer gearresteerd. In een geheim manifest schreef hiji ,,Door
zich te onderwerpen aan mensdijke bQ)alingen (hij bedodt
de comniunistische wetten), heeft de officide kerk zich van de
zegen Gods beroofd". ,
U moet nooit aan een Amerikaanse of andere ,gev^gems
Hpnkpn, als u vemeemt van een Russische broeder die ver-
pordeeld is. Gevangenis betekent daar uithongjering, marte-
iing, hersenspoeling.
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„Nauka i Religia" (Wetenschap en Religte) No. 9 van de
jaargang 1966 zei, dat de christenen bi^belse literatuur ver-
spreiden in omslagen van „Ogoniok", een tijdschrifl als bet
Amerikaanse „Look" of „Time". Zij delen'boeken uit, die
op bet omslag vermelden: „Anna Karenina", roman van
Leo Tolstoy. Maar bet inwendige is een gedeelte van de
Bijbel!
Zij zingen liederen. De wijs is die van de communistiscbe
Internationale, maar de woordenprijzen'Cbristus („Kazak-
stanskaia Prawda", 30 juni 1966)!
In een g^eim scbrijven, dat vers(^een in Kulanda (Siberia),
zeggen de cbristenen, dat de officiele leiding van de „Baptis-
ten"^ „de kerk en baar trouwe dienaren in de werdd heeft
vernietigd, op dezelfde wijze als de bog^riester, de scbriftge-
leerden en farizeSn Jezus Cbristus bebben verraden aan
Pilatus". Maar de getrouwe, ondergrondse kerk werkt door!
De bruid Van Cbristus gaat voort Hem te dienen! De com-

,niunisten z^gen zeif dat ik gelijk beb met de bewering dat
de ondergrondse kerk communisten wint voor Cbristus. Zij
kunnen worden gewonnen! De „Bakinskii Rabocii" (De
Arbeider van Baku) van 27 april 1966 r^roduceerde een
brief van Tania Ciugunova (een lid van de communistiscbe
Jeugdbond), die voor Cbristus was gewonnen: De brief was
in beslag genomen door de commimistiscbe autoritdten en
luiddealdus: '
„Lieve tante Nadia, ik groet u met de zegenwensen van de
Heere, Die wij liefbebben. Tante Nadia, lioe liefbeeft Hij mij!
Wij zijn niets voor Hem. Tante Nadia, ik geloof, dat u deze
woorden begrijpt: „Hebt uw vijanden lief, zegent ben, die u
vervloeken, doe wd aan degenen, die u baten, en bidt voor
degenen, die u gewdd aandoen".
Toen deze brid eenmaal in beslag genomen was, moest Pder
Serebrennikov, de hroeder die baar en vde andere jonge
communistai tot Cbristus gddd bad, de gevangenis in. De
conununistiscbe krant baalt uit een van zijn preken bet vol-
gende aan: „Wij moeten in onze Heiland gdoven, zoals de
eerste cbristenen deden. Voor ons is de voornaamste wet de
Bijbd./ Wij erkennen niets anders. Wij moeten ons baasten
om mensen -te redden van de zonde, yooral de jongeren".
Toen bem gezegd werd, dat de Sovjet wd verbiedt om jonge
-mensen over Cbristus te spreken, was zijn antwoord: „Voor
ons is de Bijbel de enige wet"—^ zeer normaal antwoord,
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waimeer een wrede ath^stische diktatuur het land regeert.
Verder geeft het communistische blad een beschrijving van
een „wild" tafered: „Jongens en meisjea zingeh geestdijke
liederen. Zij ontvangen de ritude doop en houdra zich a^
de boze, verraderlijke leer van liefde tot de vijand".
De „Bakinskii Rabocii" zegt, dat vde jongens enmeisjes, die
epn lidmaatschapskaart van de Communistische Jeugdbond
hebben, in werkelijkhdd ehristenen zijn! Het artikd eindigt
met de woordenc „Hoe machtdoos moet de communistische
school dan zijn, hoe vervdend en vsm licht beroofd..... dat
de predikanten kans zien de leerlingen weg tehalen onder de
neus van hun onverschillige opvoeders".
De „Kazakstanskaia Prawda" van 30 juni 1966 is. met
afschuw vervuld over de ontddcking, dat de beste leerling
met de beste cijfers een christen was!
De „Kirgizskaia Prawda" van 17 januari 1966 citeert een
ondergfonds christdijk blaadje voor moeders: ,^Laten wij
onze inspanning en onze gebeden verbinden om net leven
van onze kinderen aan God^oe te wijden als ze nog in de
wieg liggen! ' Laten wij onze kindoren bewaren voor de
invloed van de werddl" ' . .
Deze inspanning heeft vrucht gedragen! De communistische
bladen getuigen ervani Het Christendom wint vdd onder de
jongeren! ^
Een krant uit Celiabinsk (Ruslmad) beschrijft hoe een mpsje
uit de Communistische Jeugdbond, Nina genaamd, du^tin
werd. Het kwam door eenbezoekaaneengeheime christdijke
bijeenkomst.
De „Sovietskaia Justitia", jaargang 1966, No. 9, geeft e^
beschrijving van zo'n ondergrondse vergadering. ,;Diewor«
te middernacht'gehouden. In het verborgen, zo dat ze zich
zdfs voor hun eigen schaduw in acht namen, kwamen de
TTiPTiRpn uit verschillende richtingen. Dan hebben de broed,ers
de duistere kamer gevuld, die een zeer lagezoldering heeft
Er waren er-zoved, dat er ge&i ruimte was om te knielen.
Door gebrek aan lucht ging het licht van de primitieve gas-
lamp uit Het zweet stroomde de aanwezigen van het gezichfe
Op straat stond 66n van de dienstknechten d« Heeren fuif te
kijken voor politie-agenten". Maar Nina zei, datze in zo n
vergadering was ontvangdi met omhdzingen, warmte en^
zorg. „Zij hadden, evenals ik nu, een groot p hdder gelqof
— het gdoof in God. Hij neemt ons onder Zijn bescherming.
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Laten_ de Komsomols, die mij kennen, maar vlak langs me
heenlopen zonder te groeteni! Laten ze maar met verachting
op mij neerzien en mij „ Baptist" noemen, alsofze me daar
een klap mee gaven. Laat ze maar begaan. Ik heb ze niei

- nodig". .
Zo vde andere jonge communisten hebben evenals zij het
besluit genomen Christus te dienen tot het einde.
De „K£izakstanskaia Prawda" van 18 januari 1966 verhaalt
dat, toen na het verhoor van een aantal christenen van de
Pinksterbeweging, de veroordding werduitgesprokfenoyer de
misdaad-van het zingen van christelijke liederen in het open-
bash, de veroordedden op de knieSn viden en zdden: ,,W[j
geven ons over in Gods handen. Wij danken U, Heere, dat
Gij ons hebt vergund te lijden voor het gdoofOp dat
moment begonhen onder de toehoorders de gdovigen het-
zelfde lied te zingen, waarvoor hiin broeders zo juist waren
veroordedd tot gevangenschap en martding!
De antwoorden, die door christenen van de ondergrondse
kerk worden gegeven als ze voor commimistische rechtban-
ken worden gebracht, worden him van Godswege ingegeven.
Eens vroeg een rechter: ,,Waarom hebt u mensen naar uw
verboden sekte gdokt?" Hetantwoordvaneenchristinluidde:
,,Ons dod is de gehde werdd voor Christus te winnen".
Bij een ander verhoor zd de rechter: „Uw godsdienst is
anti-wetenschappelijk". Het beschuldigdemeisje, eenstudente,
an^oordde daarop: „Bdit u wetenschappehjker dan Ein
stein of Newton? Zij waren gdovigen. hedal draagt de
naain van Einstein. Op-de midddbare school heb ik gdeerd,
dat de naam is het hedal van Einstein. Einstein schrijft: „Als
wij het Jodendom van de profeten, en het Christendom, zoals ̂
Jezus het leerde, zuiveren van wat daama kwam, vooral
v^ de intrigues van de priesters, dan hd>ben wij een gods
dienst, die de werdd kan verlossen van alle sociale kwaad.
" Het is de heilige plicht van iedec, mens zijn uiterste best te
doen om deze go^dienst tot overwinning te brengen". En
denk aan onze ̂ ote natuurkundige Pavlov! Zeggen onze
boeken niet dat hij eaa christen was? Zelfs Marx zegt in zijn
voorwoord van „Das Kapital", dat „het Christendom, met
name in zijn protestantse vorm, de id^e godsdienst is voor
het herstd van door de zonde verdorven karakters". Ik had
zo*n door de zonde verdorven karakter. Msurx heeft mij ge-
l^d christen te worden om het vemieuwd te krijgen. Hoe
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kunt u als marxisten mij daaroin veroordelen?"
Het is licht te begrijpen waarom de rechter sprakdoos bled.
Op deztoe bescbuldiging, dat hij een anti-wetenschappdijke
godsdiebst had, antwoordde een christen yoor het gerecht:
„Ik weet zeker, meneer de rechter, dat u niet zo'n groot ge-
leerde bent als Simpson, de uitvinder van de chloroform ̂
tal v£m andere gdieesmiddden. Toen hem gevraagd werd
wat hij zdf als zijn grootste ontdekking beschouwde, ant
woordde hij: „Dat was liiet de chloroform. Mijn grootste
ontdekking was, dat ik kwam te weten, dat ik een zonda^ -
ben en dat ik door de genade Gods behouden kon worden".
Hun leven, bun zdfopoffering, het blOed, datzij berdd zijn
te vergieten vopr hun gdoof, is het krachtigste argument
■voor het christelijk gdoof, dat door de ondergrondse kerk
wordt gegevdL Zij vormt, wat de vermaarde zendingsdokter
in Afrika, Albert Schwdteer, heeft genoemd, „de heiUge ge-
meenschap van hen, die het tdcen van de pijn hebben", een •
gemeenschap waartoe Jeziis bdioorde, de Man van Smarten.
De ondergrondse kerk is verenigd door de band der liefdetotde^Heiland Pezdfdebandverbindtookdeleden der kerk
aan dkander. Niemand ter werdd kah hen verslaan. In een
brief, die het land nit gesmol^dd werd, ^d de ondergrondse
kerk: „ Wij bidden niet, dat \dj betere christenen mogen wor-
denj maar dat wij die ene soort christenen mogen zijn, die
God wil dat we zijn zullen, namdijk christenen, de GhristiK
gd:ijkvormig ziju, dat is: christenen, die gewiUig het kruis
dragen tot Gods eer".
Met de wijshdd van de slang — naar het woord van Jraus
— wdgeren de christenen bij een ondervraging en voor het
gerecht altijd te zeggen wie hun Idders zijn. De „Prawda
Vostoka" (De Waarheid van het Oosten) van 16 januari
1966 vertdt, dat de beschuldigde, Maria Sevciuk, op de
vraag wie haar tot Christus gebracht had, tenantwoord gaf:
„God heeft mij in Zijn gemeente getrpkken". Een ander ant
woordde op devraas^ „Wieisuwleider?"alleen maar:^,Wij
hebben geen mensdijke leider". Aan christen-kinderen werd
gevraagd: „Wie heeft juUie gezegd decoriimunistischeldndar-
organisatie („De Pioniers") te verlaten m je rode das afte
doen?" Zij antwoorddem „Dat hebben we uit eigen vrije ^
gedaan. Niemand heeft het tegen ons gezegd". ^
Hoewel op sommige plaatsen de top van de „ijsberg' zicht-
baaf wordt, wordt door christenen in andere plaatsen zelf-
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doop toeg^ast, om arrestatie van hun leiders tevoorkomen.
Li soinmige piaatsen wordt de doop bediend in een rivier,
waarbij de doper en de gedoopte beiden een masker dragen,
opdat niemand hen zal kunnen fotograferen. -
De „Uchitdskaia Gazeta" van 30 januari 1064 geeft een
verslag van een athd(§tische lezing in bet dc^p Voronin, in
het distrikt Volnecino-KorskiL Zodra de sprek^ ophidd,
„be&onnen de gelovigen het athdtstische onderricht openlijk
aan te vallen door hetstellenvanvragen", die de ath^stische
redenaar niet wist te beantwoorden. Zij vroegen: „Waaraan
ondeent u als commimisten de zedelijke beginsden, die u
propageert, masu: zelf niet gehoorzaamt, zoals „Gij zult niet

^ stden" an „Gij zult niet doodslaan"?" De christenen lieten de
' spreker zien, dat dk van die beginsden uit de Bijbd kwam,

waar'de commimisten juist t^en strijden. De spr^a: raakte
gdied in de war en de lezing liep uit op een overwinning
voor de gdovigen!

Be. vervolging van de ondergrondse kerk neemt toe

De christenen van de ondergrondse kerk hebben vandaag
iheer te lijden dan ooit tevoren. In Rusland worden alle
godsdiensten vervolgd. Het is hartverscheurend voor een
christen om kennis te nemen van de verdru^ing van de
Joden in communistische landed. Maar het voomaamste
mil^unt der vervolging is toch de ondergrondse kerk. De,
Soyjet-pers rapporteert een golf van massa-arrestaties en
VOThoren. In een bqpaalde plaats werden 82 christenen naar
een krankzinnigeninrichting gebracht. Vier-en-twintig van
hen stierven een paar dagen later als gevolgvan „langdurig
bidden"! Sinds wanneer is langdurig bidden dod^jk? Kunt
n zich voorstellen wat ze doorgemaakt hebben?
Het zwaarste lijden dat hun wordt aangedaan is, dat hun
kinderen voorgoed van hen afgenomen worden — zonderhet
recht om ze te bezoeken — als qntdekt wordt dat ze him
kinderen over Christus spreken.
De Spvjet-Unie heeft de Verklaring van de Verenigde Naties
ondertckend „tegen discriminatie op het gebied van de-op-
voeding", waarin wordt bepaald: „Ouders moeten de moge-
I^kheid hebb^ de godsdienstige en zedelijke opvoeding der
kinderoi te verzekeren overeenkomstig hun eigen overtuigin-
gen". "
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De verrader Karev, Idder van deofficifile Unievan Baptistgn
in de Sovjet-Unie, beweert in het boven aangdiaalde artikd
dat dit recht ook. realitdt is in Rusland,'en onnozele balzen
gdovenhem! Hoor echter wat de Sovjet-pers zegt
De „Sovietskaia Russia" van 4 juni .1963 verhaalt hoe zes
kinderen van een Baptistische moeder, Makrinkowa, van
haar werden afgenonien, onidat zij hun het christelijk gdoof
leert ea verbiedt de communistische Ronier-das te dragen.
Teen zij de veroordeling hoorde, zei ze alleen: „Ik lijd voor
het gdooF'. Voor de haar ontnomen kinderen moet ze nu
kostgdd bdalen. Zij worden nu vergiftigd met athdsme.
Christen-moeders, denk aan haar zware strijd!
De „Uchitelskaia Gazeta" vertdt dat hetzelfdeoverkwamaan
Ignatii MuUin en zijn vrouw. De rechter dste dat zij hun -
gdoof zouden opgeven. De rechter zd: ,,Kiest u maar- tusseh.
God en uw dochter. Kiest u God?" De vader antwoordde:
„Ik zal nlijn gdoof nid opgeven". . „ ̂ i.
Paulus'zegt: „Alle dingen werken mede toi goede...'. Ik heb
zulke kinderen gezien, die als christenen waren opgevoed,
maar van him ouders afgenomen en naar commiinistische
scholen gestuurd. In plaats van te worden vergiftigd door
hd athdsnlS, werd hd gdoof, dat zij ip huis hadden gdeerd,
ook onder de andere khideren verbrdd! -
De Bijbd zegt, dat wie zijn kinderen liever heeft dan Jezus,
Hem nid waardig is. Deze woorddi krijgen achterhd ijzeren
gordijn betdcenis. Robeert u maar eens een week te leVen
zonder uw kinderen te zien! Dan kent u hd lijden van onze

• broedds in Rusland.
Hd zou nid fair zijn alleen maar over de protestantse onder-
grondse kerk te spreken. De orthodoxe christmen in Rusland
zijn gehed veranderd. Miljoenen van hen zijn door de gd
yangenis heengegaan. Daar haddehzegeenrozenkrans, geen
crucifix, geen b^den, geen wierook, geen kaarsen- De leken
zaten in de gevangenis Zonder een gewjdpriester. De priesters
hadden geen ambtsgewaad, geen tarwebrood, geen wijn oni
te zegenen, geen heili^e olie, geen boeken md gebeden om
voor te ,lezen. Toen hebben ze ontdekt dat hd ook zonder
deze-dingen kon, dat ze rechtstredcs tot God konden gasm ini
het gebed. Zij begonnen te bidden en Godbegqn Zijii Geest
op hen uit te storten. Onder de orthpdoxen in Rusland vindt
een echte, geestdijke opwdcking plaats, diehedvedw^ heeft
van hd fimdamentde Christendom.
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Zo kan het gebeuren, dat er in Rusland, evenals in de ̂atd-
liet-sfaten, eai Qrthodoxe Ondergrondse bestaat, die in wer-
kdijkheid evangelisch, fundsunented, en zeer dichtbij God is
en — dqpr de macht der gewoonte — slechts bed weinig van
bet ortbddoxe rituedbeeftovergebouden. OokdezeOrtbodoxe.
Ondergrondse' beeft grote martdaars opgdeverd. Wie kan
zeggen waar de bejaarde aartsbisscbop van Yermogeri,
Kauluga, en de priesters Esbbmann en Yakunin tbans zijn?
Zij waagden bet te protesteren tegen de verraderlijkecoUabo-
ratie van bet patriarcbaat met de godloze communistiscbe
regering. Zij waren door deOeestvervuldemensengeworden,
vol van gdoof en liefde.
Vijftig jaar communistiscbe beerscbappij! En de Russiscbe
pers is vol van de triomfen van de ondergrondse kerk. Zij
mod door vresdijke ontberingen been, maar ze is trouw
gebleven en — ze grodt!
In Roemenigliebben wij bd zaad gezaaid door onze gebeime
arbdd in bd Russiscbe leger. Zo hebben anderenin Rusland
zelf gearbdd en inanderelandenwamrdeRussen zijn binnen-
gedrongen.
Het zaad beeft vrucbt gedragen. De communistiscbe werdd
kan voor Cbristus worden gewonnen. Coitununisten kunnen
cbristenen worden. EJveinals degenen, die door ben onderdrukt
worden, als wij ze maar willen belpdi.
Het is aangrijpend een Rus te boren bedelen om 66n blad
van de Bijbel. Hij voedt zijn ziel ermee. Ze ruilen graag een
koe of een geit voor een Bijbd. Dcbeb vertdd over ~ons werk
in bd communistiscbe kamp. Ik beb gesproken over mijn
begeerte om bd voort te zetten en uit te brdden. Maar de
praktijk zal tenslotte moden spreken. Wdnu, bet bewijs dat
ndjn verlangen juist is, wordt gdeverd door bd feit, dat de
ondergrondse kerk blodt, in de Soyjd-Unie, in Cbina, en in
bijna alle commimistiscbe landen.
Om. ids te laten zien van de scboonbdd van onze mede-
(^istenen onder zuike vreselijke omstandigbeden als bier-
v06r zijn bescbreven, laat ik nu enkele brieven uit Rusland
vplgen, de laatste brieven uit Russiscbe gevangenissen.

Hoe „Varia", een communistisch meisje, Christies
vindt, van Hem getuigt, en dwangarbeidster wordt
(De eerste drie. brieven zijn van „MMia", bd cbris-
ten-mdsje, dat „V£uia" tot Cbristus iddde)
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ik ben nog steeds hier. Ik ontvang ved liefde, ook van
een lid van de cd van de Komsomol (de Commimistische
Jeugdbond). Ze zd t^en me: „Ik begrijp niet wat voor een
wezen jij bent Vden Mot bdedigen en kwetsen je,'en toch
bond je van allemaal". Ik antwoordde dat God ons gd^d
heeft allpTi lirf te hebben, niet alleen vriendeii, maar ook
vijanden. In hd begin hedtditmdsjemij ved kwaad gedaan,
maar ik heb met bijzondere aandrang voor haar gebeden.
Toen ze mij vroeg of ik haar ook lief kon'hebben, omhdsde
ik haar en wij begonnen allebd te huilen. Nu bidden we
samen.

Bid ook voor haar. Ifear naam is Varia,
AIs jeliustert naar hen, die opluidruchtigewijze God looche-
nen, lijkt hd dat ze hd werk^jk menen. Ma^ hd leven laat
zien dat vden van hen, ofschoon ze Godvervloeken met hun
lippen, een groot verl^gen hebben in him hart En je hoort
hd zuditen van hd hart.... Dezemensenzbekeniets en v^en
hun innerlijke leeghdd beddcken met hun godlooshdd.
Uw zuster in Christus, ^

^Maria".

II

„Inmijn vorigebridhebikugeschirevenover hd athdstische
meisje Varia. Nu haast ik mij, geliefden,.u te vertdlOTi-vn^
onze grote vreugde: Varia he^ Christus aangenomen alis
haar persoonlijke Zaligmaker, en getuigt daarvan openlijk
tegen iedereen. ' ,
Toen ze in Christus gdoofde en de vreugde des heils kendje,
vodde ze zich tegdijk erg ongdukkig. Zewaszo ongdukkig,
omdat zij tevoren gepropageerd had dat er geen God is. Nu
heeft ze besloten voor haar schuld te boden. Samen md
Varia gingpn we naar de bijeenkomst der godlozen. Hoewd
ik waarschuwde om voorzichtig te zijn, had <ht geeh
efifekt. Varia 0ng, en ik ging md haar mee, bm te zien watr
er gebeurde. Na hd gemeenschappdijk zingen van'een^cpmr
munistisch lied (Varia deed met dit zingen nid mee), vrOeg
ze te mogen sprdcen. Toen zij aan de beurt was, ̂ g ze
naar voren en stond voor de hde vergadering. Moedig en
met ved gevod getuigde zij tegenover de aanwezigen van
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Ghristus als haar Heiland en-vroeg hasur vroi^ere kamera-
den om vergeving, omdat< tot nu toe haar ge^telijke ogen
gesloten waren geweest, en dat ze niet had gezi^, dat ze zelf
naar het verderf ging en anderoi ntfar hetverderf leidde. Zij
smeekte all^ om de wegderzondeteverlaten en tot Ghristus
te komen.
Allen werden stU en niemand viel haar in de rede. Toen zij
geeindigd had te spreken/ zohg ze met haar prachtige stem
heel het christelijke lied: „Ik schaam mij niet om Ghristus te
verkondigen, Die gestorven is, Zijn geboden te verdedigen
en de kracht van Zijn kruis".
En daarna..... daarna hebben ze onze Varia weggdiaald.
Vandaag is het de negende mei." We weten niets van haar.
.Maar God is machtig om haar te verlossen. Bidt! Uw

Mmria".

Ill

,,Gisteren, de tweede augustus, had ik in de gevangenis een
gesprek met onze geliefde Varia. Mijn hart bloedt als ik aan
haar denk. Feitdijk is ze nog een l^d. Ze is nog maar 19
jaar. Als 66n, die in de Heere gdooft, is ze ook in geestelijk
opzicht een l^d. Maar zij.heeft de Heere lief met heel haar
hart en is meteen de moeUijksteweggegaan. Het arme meisje
heeft zo'n honger. Toen we wisten, dat zein de gevahgenis
zat, begonnen we haar palqes te sturen. Maar ze ontving
maar weinig van wat haar gestuurd werd.
"Toen ik haar gisteren zag, was ze mager, bleek, geslagen.
Alleen Kaa^ ogen straalden van de vr^e Gk>ds en van een
bpvenaardse vreugda
Ja, gdiefden, zij, die de heerlijke ;vrede van Ghristus niet
hd)ben ̂ aren, kunnen het niet begrijpen..... Maar hoe ge-
lukkig zijn ze, die deze vrede bezitten..... Wat ons betreft, die
in Ghristus zijn, geen lijden of teleurstellihg mag ons weer-
houden.....
Be vroeg door de ijzeren staven heen: „Varia, heb je geen
spijt van wat je gedaan hebt?' „Neen", antwoordde ze. „En
als zeme yrij zouden laten, zouikze opnieuw gaan vert^en
v^ de grote liefde van Ghristus. Je moet niet denksa dat ik
'lijd. Be ben erg blip dat de Heere zoved van mij houdt en
dat Hij mij de vreugde geefl, dit te vertogen voor Zijn
naam".
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Ik 2ou~willen vragen dat u vooral voor haar bidt met bed
uw hart Waarschijnlijk zal ze naar Siberifi wordengezonden.
Haar klerdi en al haar bezittmgeh hebben zevan haar afg&
nomen. Ze heeft nids overgdiouden, behalve hetgeen ze aan
heeft. Ze heeft geen famHie en wij moetende meest noodzake-
lijke dingen voor haar bijeenbrengen. Het laatstebedrag,dat
u mij gezondenhebt, heb ik opzij gelegd. Als Varia gedQ)or-
teerd wordt, zal ik het haar geven. Ik geloof dat God haar
sterken zal en haar ook in de toekomd kracht zal schenken
Ota vol te houden. Moge God haar bewaren! Uw

Maria".

IV - —^

„Lieve Maria,
Einddijk ben ik zover dat ik je kan schrqven. Wij zijn goed
aangdcomen in..... 0ns kamp ligt tien mijl van^de stad. 0ns
leven hier kan ik niet beschrijven. Je weet dat wd. Ik ̂ on
'nllppn lets over mijzelf schrijven. Ik dank God, dat Hij mij
gezondhdd geeft en dat ik lichamdijk in staat ben om te
werken. Ikzdf en zuster ,,X" werden te werk gestdd in de
werkplaats. Het werk is mbeilijk en de gezondhdd van zuster
„X" is slecht Ik moet voor haar ̂  voor mijzelf worken. Ik
mnfllc eerst mijn dgen werk af endaamahdp ik mijn zuster.
Wij werken twaalf h dertien uur per dag. 0ns eten is net als
dflf van juUie, erg weinig. Maar het is hid zozeer ditj waacr
over ik je wou schrijven. Mijn hart prijst en dankt God, dat
Hij mij door jou de weg der zaligheidheeft laten zien. Nu ik
op die weg ben, heeft mijn leven eendod, en wed ik waar &
heen ga en waar-ik voor lijd. Dcgeyod het verlangen in m^-
om -aan iedereen te vertdlen en te getuigen van de ̂ ote
heilsvreugde, die ik in mijn hart draag.Wie kan ons schdden
van delidde GodsinChristus?Niemandennids; Gevangenis
noch lijden. Hd lijden dat God ons zendt, maakt ons gdOof
in Hem aUeen maar sterker. Mijn hart is zo vol van de
overvlodende genade Gods. Op hd werk word ik uitgevlbdd
en gestraft en geven ze me extra arbdd, omdat ik me hid (^li
"lean houden, maar aan ieder moet vertdlen watde Heeire aan
mij gedaan heeft Hij heeft mij tot een nieuwe mens, eeh
nieuwe schepping gemaakt, mij, die op de weg des verderfs
wanddde. Kan ik na zo iets dan nog zwijgen? Neen, mooitl
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Zblang mijn lippen kunnen spreken, zaliktegenoveriedereen
getuigen van Zijn grote Kefde.
pp weg naar het kamp ontmoetten we vele breeders m
zusters in Christus. Hoe verrassend is het dat je door ̂ e
Geeist voelt, dat het kinderen Gods zijn, als je deze breeders
en zusters voor het eerst ontmoet Het is niet eens nodig om
te sprdcen. Op het eerste gezicht voeljeen weet je wie ze zijn.
Toenwij op weg waren naar het kamp, kwam op een station
een vrouw naar ens toe, gaf ens ̂ en, en.zei maar twee
woorden: „God leeft".
De eerste avond, teen we hier aankwamen (h^ was al laat),
werden we naar ondergrondse barakken gebracht Wij groet-
ten de aanwezigen met de woorden: „Vrede zij u". Tot onze
grote vreugde. klonk uit alle hoeken het antwoord: „Wij
ontvangen u met vrede". En v^af de eerste avond vodden

, we, dat we familie waren.
Ja, zo was het inderdaad. Wij zijn hier met velen, die gdoven
in Christus als onze persoonlijke Zaligmaker. Meer dan de
helft van de gevahgenen bestaat uit gdovigen. Wij hebben
grnte ;zangers en goede Evangeliepredikers in ons midden.
Als wij *s avonds na de zware arbdd allemaal bij dkaar
zijn, Jioe heerlijk is hd dan om tenminste enige tijd samen'
door te brengen in gebed aan de voeten van onze Heiland.
Md Christus is er overal vrijhdd. Ik heb hier vde prachtige
geestdijke lied^en gdeerd en iedere dag geeft God mij meer
te verstaan vain Zijn Woord. Op negentienjarige leeftijd heb
ik voor het eerst de geboorte van Christus gevierd. Nooit zal
ik die schone dag vergden! We moesten de hde dag werken.
Masir nidtemin konden enkde van onze broeders naar de
riyier ̂ an, die dichtbij was. Daarhebbenzehd ijs gebroken .
en de plaats gereed gemaakt waar — overeenkomstig Gods
Woord —^ ikzelf en zeven broeders's avonds werden gedoopt
O, wat ben ik nu gelukkig, en wat zou ik graag willen,
Maria, dat jij ook bij mij was, zodat ik door mijn liefde
voor jou tenminste een klein bedje mocht vdgoeden van hd
kwaad, dat ik je in het verleden heb aangedaan. Maar God
zd ieder van ons- op zijn dgen plaats en wij moden vast
staan waar God ons geplaatst heeft.
Doe mijn groden aan hed de dierbare familie van kinderen
iGods. God zal je gewone werk rijkelijk zegenen, zoals Ilij
ook mij zegdida Lees Hebr. 12 : 1-3.
Al onze broeders groden je en zijn blij, dat je gdoof in God
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zo krachtig is en dat je Hem in je linden zonder pphouden
prijst'Als je aan ander^ schrijft, dc^ ze dan onze groeteEu,

Je Varia".

V

„Lieve Maria, „
Eindelijk heb ik gdegenheid gevonden je een paar r^ds te
schrijven. Ik mag je zeggen, dat door Gods genade, ikzdf en
zuster „X" gezond zijn en ons goed voelen. We zijn nu in....?'
Ze sturen ons naar en daar blijven we. Ik dank je voor
je modlerlijke zorg over mij. We hebbenaliesontvangen wat
je voor ons Idaargemaakt hebt Ik dank jevoor hd meest
waardevolle: de Bijbel. Dank aan alien, en als je ze schrijf^
breng ze dsm mijn groeten en mijn dank over voor hetgeen
ze voor mij gedaan hebben.
Daar de Heere mij bet diepe. gieheim van Zijn heUige lidde
heeft geopenbaard, beschouw ik mijzelf als de gdukki^te
mens ter werdd. De vervolgingen, ̂ e ik heb te verduren,
beschouw ik als een bijzondere gehade, Ik ben blij dat de
Heere mij vanaf de eerste dagen van mijn gdoof het grote
gduk hedt gegeven voor Hem te mogen lijden. Bidt alien
voor mij, dat ikdeHeeretothdeinde toe trouw mag blijveru
Moge de Heere-u alien bewaren en u sterken voor de heilige
strijd!
Ik en zuster „X" grodenu alien met een-kus. Als we naeu-.,. ..
gezonden worden, zullen we misschien gdegenhdd hebbeh!^^
weer te schrijven. Maak je geen zorgen over ons. Wij zijn
blijde en verheugd, want ons loon in de hemden is groot,
Matth. 5 : 11, 12.

Je Varia".

Dit is de laatste brief van Varia, het jorige communistische
meisje, dat Chris,tus vond, yan Hem getuigde eri tot dwang-^
arbdd werd veroordedd. Men heeft nooit meer ietsvan haar
gehoord, maar haar schone liefde en haar getuigenis voor
Christus laten de geestelijke schoonhdd zien van de lijdendej
trouwe ondergrondse kerk in een derde gededte v£^ de
werdd, dat dOor hd communisme wordt overheerst
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HOOFDSTUKVIII

ledere vrije christen kan omniddellijk helpen op de volgende
manieren; Athdsten zijn menseh, die de onzichtbare bronnen
van hun leven niet erkennen. Zijhebbengeengevdel voor het
verborgene. C^istenen kunnen hen het best helpen door zelf
niet te leven bij het zichtbare, maar door het gdoof, en aldus
een leven te leideh in gemeenschap met de onzieidijke God.
Zij kunnen ons het beste hdpen door zdf een leven te leiden
als konsekwente christenen, een leven van opoffering. Zq
kunnen hdpen door openlijk te protesteren, zo dikwijls er
diristenen worden vervolgd. .
Westerse christenen kimnen ons hdpen door voordecommu-
nist^ te bidden, datzij bekeerd mogen worden. Zo'n'gebed
lijkt naief. Wij baden voor de communisten en ze foltdden
ons de volgende dag nog erg^ dsm v65r het gebed. Maar
^8 Heeren gebed voor JeruzalenTis ook zo nalef geweest Na
dat gebed hebben ze Hem gekruisigd. Maar slechts enkde
nren later sloegen ze zich op de borst, en op een dag werden.
er 5000 bekeerd. En wat d^ anderen betreft, was hd gebed
ook nid verloren. Elk gebed, dat nid wordt aanvaard door
degene voor wie u bidt, keert met een bijzondere zegen tot u
terug, wordt een vloek voor degenen, die hd voorwerp van
uw gebed is. Het woord van Christus vervuUend, hebben ik
en vde andere christenen altijd gebeden voor Hitler en de
zijnen. En ik ben er zeker van, dat onze gebeden evenzeer
'hebben geholpen om hem te overwinnen als de kogels der
geallieerde soldaten. Wij moden onze naaste lidhebben als
onszelf. De commimisten zijn evengodi onze naastenalsieder
^der. ,
Communisten zijn de uitkomst van hd verwaarlozen van
Christus' woorden: „Ik ben gekpmen opdat zij hd leven
hebben en overvloed hebbdi^'. Christenen hebben hdlevenin
de maatschappij hog nid voor iedereenovervloediggemaakt
Sommigen he^ men aandebuitehkantlatenblijvenvan alles
vi^t in het leven waarde heeft. Toen zijn ze in opstand geko-
mdi en hebben de communistischepartij gesticht Dikwijkzijn
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het slachtoffers .van sociaal onrecht Nu-zijn ze bitter en
wreed. Wlj moeten tegen hen strijden. Maar de cbxistenen,
ook als ze tegen een vijand moeten strij den, b^rijpea;h^, en .
hebben hem lief. Wij zijn niet onschuldig han het fet, dat
sommigen communist zijn. Wij staan in elk gevsd schuldjg
door h^ verwaarlozen van onze plicht Dat mo^en we go^
maken door hen lief te hebben (wat heel iets anders is dan
hen aardig te vinden) en voor hen te bidden.
Ik ben ni^ zo nal^ om te denken, dat liefde alleen h^ com-
munistische probleem kan dplossen. Ik zou de autoritdten in
em staat niet willen aanraden het probleem van het gan^ter-
dom alleen door liefde op te lossen. Voor gangsters heb je
een politie nodig, rechters, gevangenissen, ai ni^ alleen
dominees. Als de gangsters zich niet bekeren, moeten. ze
worden opgesloten. Nooit zou ik het christelijk gebruik vaQ
het begrip „lirfde" willen aanwenden om de rechte politieke,
economische of kulturele^strijd tegen de communisten tegente
werken, aangezien zij niets anders zijn dan gangsters op
intemationale schaal. Gangsters stden een portemonn^^ zij
stdm hde landen. Maar de predikant en de indh4dude
christen moden him best doen om tot Christus te brengen
zowd de conununist — w&t zijn misdaad ookmoge z^h —•
als zijn onschuldige slachtoffers. Hij moet voor hen bidden
met begrip.

- Bybels en Evangeiien zyn dringend nocUg

In de tweede plaats door het sturen van Bijbds en Bijbdge-
dedten. Er zijn beslist wd mogelijklieden om die veilig naar
communistische landen te sturen. Sedertikeruitgekomenbep,
heb ik er al bed wat verzon^eh, die goed aangekomen zijh;;
Er zyn beslist middden om ze te zenden, wanneer u als vrije
christeneii ze maar ter beschikking.wilt stdlen van uw broo
ders eh zusters van de ondergronds6 kerk. Toen ik nog in
Roemenig was, heb ik zelf vde Bijbds ontvangen, die op een
b^aalde wijze het land ingebracht waren. De manier van
verzending is de moeilijkhdd niet Alleen maar dat ze ver^
schaft zullen worden. Ze zijn dringend nodig. Duiza^im'
christenen in de satdliet-landen en in Ruslah^ hebbdi in
twintig tot vijfdg jaar geen Bijbds of Evahgdifin gezien.
Op zdrere dag kwamen er twee dorpsbewoners naar mljh
huis. Ze warm erg"vuil. Ze waren namdijk van hun dgm
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dorp g^omen om de hde winter^ door bevroren grond op te
schepp^ en aldus wat gdd te verdienen, in de stale hoop,
dat ze daarmee een oude, versleten Bijbd zouden kunnen
kopdi eh die meenemen naar hun dorp. Omdat ik Bijbels
had gekregen uit Amerika, kon ik hen een nieuwe Bijbel
gevoi, niet een .oud en kapot exemplaar. Ze konden hun
ogen niet geloven! Ze probeerden mij te betalenmet het gdd,
dat ze verdienden met het schq)pai van bevroren grond Ik
wdgerde hun gdd. Zij haastten zich met him Bijbd terug
naar hun dorp. Een paar dagen later kreeg ik een briefi^ die
getuigde van een onbeteugdde, uitbundigeblijdschap, waarih
ze mij bedanktenvoorde Bijbd. Hij was getekend door dertig
dorpding^! Ze hadden de Bijbd voorzichtig in dertig stukken
gesneden en ruilden die dden dan met dkaar!
Ik ken. iemand, die zijn trouwring verriulde voor een Bijbd.
Wij kunhen Bijbds en Evangdifin en literatuur zenden. Dit is
^n manier waarop u wat kimt doen.
In de derde plaats moeten we speciale literatuur drukken m
verzenden om het atheistische Vergif tegen te gaan, dat de
jeugd wordt toegediehd van de* bewaarschool tot de universi-
tdt. De communisten hebben een boek uitgegeven onder de
titd ,,De Reisgids<van de Athdst'V Het.is de „Bijbd" van de
athdsten. Eenvoudige uitgaven worden onderwezm aan
kinderen van de bewaar^hool en meer uitgebrdde versies
van dezdfde „Rdsgids" worden gebruikt als de kinderen
vorderingoi maken. Deze gevaarlijke „ Bijbd" volgt hietkind
als het opgrodt en vorderingen maakt, en vergiftigft hem
yoortdurend met athdsma De christdijke werdd heeft nooit
een antwoord laten verschijnen op deze Reisgids van de
Athdst Toch kunnen en moden wij het christelijk antwoord
op de vergiflige, athdstischeleringen drukken en versprdden.
We moeten ^t daddijk doen, want de ondergrondse kerk
heeft geen literatuur, die ze kangeven aan de jeugd, die door
de „Athdstische Reisgids" wordt vergiftigd. De ondergrondse
kerk heeft als het ware de handen op de rug vastgebonden,
totdat ze over zulke literatuur besdukt in de verschillende
talen der communistische landen.
Onze vergiftigde jeugd moet een antwoord hebben, Gods
antwoord, het christdijk antwoord, 6ns antwoord! Ditisweer
i#s wa£urin u hulp kunt verlenen, door zulke literatuur te
verschaffen als het antwoord op de „AthfeIstische Reisgids",
gcsfllustreerde-jeugdliteratuur, en kinderbijbds.
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Het vierdfe, dat wij moetien doen, is s?Lmen te werken ine€
iedea van de ondergrondse kerk en hun finandSle steun te
bieden, zodat ze op i;ds kunn^ gaan en md bet Ev^f^e
kunnen rondtrekken, in Evangdisatie van man-tot-ina^-
Thans zijn zovden vanhen,asnihun liuis .gebonden, bmdat
de gdden ontbreken, die ze nodig hebben yoor rdsbiljettefc
buskosten, treinkosten en voor maaltijden gedurende de rds;
Bus -zitten ze vast en kunnen ze nid been en weer tf^en,
t^wijl dorpen bp twintigtot dectig mijlafstandtevergeefs een
beroep op ben doen om over te'komenvoor gdieime samen-
komsten. Poor ze maanddijks een gering bedrag te gev^,

- kunnen we deze bdemmering wegnemen, zodat zij aan die
verzoeken gevolg kunnen geven en naar allerld stedeb en
dorpen kunnen trekken met de boodscbap van hd Woord
Gods.

De voormalige predikanten, die om bun gdoof incommuni^
tiscbe ̂ evaiJgenissen hebben gezden, bebben een dring^de'
Evangebe-boodscbap,' en ook een brandende liefde yoor
verloren ziden, maar ze besdiikken nid over de middden
om die boods^ap naar steden enjlorpen te gaan btengen.,
Een gering bedragpermaandzEilzejdiemiddddi verscbatten.
Er moet bulp worden geboden aan cbristen-mannen di
-vrouwen, die £ils lekepredikers dienddoen. Omdatzechi^tdi
zijn, ver<benen ze nauwdijks genoeg om in leven te blijv^V'
zodat ze nids overbouden om van dorp tot dorp en van stad
tot stad te kunnen trekken met de boodscbap van bd Evan-
gdie. Een bescbdden maanddijkse todage zal dat „wonde!r*
voor ben mogebjk maken.
Predikanten van officiele kerken, die met, groot gevaar ̂
tweede, gdieime, ambtsbediening uitodenen, modenvoor dat
werk over gdden kuimen bescbikken, die bim in bd g^d™-
ter bescbikking gestdd worden. Hd door de cbmmunistis^e

• regering vastgestdde „traktement" ̂  uiterst laag. Pe berdd-
bdd van deze predikanten om bun vrQbdd op bet spd te
zetteb door de communistiscbe bepalingen td n^^rai in
gdieime bijeenkomsten bd EJvangdie te verkondig^
kinderen, jonge mensen en volwassenen, is mdgenpeg. ?ij
moeten de nuddden bebben om bun vrucbtbar^ beimd^ke
dienstwefk te kimnen verricbten. Een bedrag van vijfH^ &
twintig dollar per maand zal zo'n lid van de ondd^ondse
kerk in de gdegenbdd "Stdlen, op-dodtreff^de wqze bet
Evangdie te verbrdden. Qok op deze mamer kunt u de
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ondergrondse kerk hdpen.
Vervolgens moet het Evangelie over de radio worddi uifge-
zonden naar de communistische landen. Door gebruik te
maken van destatipnsindevrijewerdd, kunnen we geestelijk
voedsel verschaffen aan de ondergrondse kerk, die zelf grote
behoefte heeft aan het brood deslevens. Omdatde communis
tische iiegeringen zdf gebruik maken van de korte golf voor
het uitzenden van him communistische propaganda onder
hun eigen volk, zijn miljoenen Russen en andere onderdrukte
vojken in het bezit van een radio waarmee ze deze uitzendin-
gen kunnen ontvangen. De deuren zijn thans open vOor
radio-uitzendingen naar communistische landen.
Dit werk moet ook worden uitgebreid. De ondergrondse kefk
heeft behoefte aan het geestelijk. vPedsel, datdezeuitzendingen
kunnen verschaffen. Ook op deze wijze kunt u de onder
grondse kerk in commimistische landen te hulp komen.

,  Hetleed van de gezinnen der christen-martelaren
'

Wij moeten zorgen voor hulp aan de gezinnen van christen-
martelaars. Tiendtiizenden gezinnen van christen-martelaars

. maken een onbeschrijfelijk tragisch lijden door. Als een lid
van de ondergrondse kerk wordt gearresteerd, wordt zijn
gezin getroffen door een verschrikk^jk drama. De commu-
nisten hebben dit zorgvuldig uitgedaCht ter verzwaring van
het lijden van vrouw en kinderen, die de.christen-martelaar
achterlaat. Als een lid van-de onder^ondse kerk naar de
gj^angenis gaat — dikwijls om aan martding en dood te
Worden overgegeven — dan is dat<n6g" maar een begin van
het lijden. Er komt een schiereinddoos lijden over zijn gezin.
Ik kan u naar waarhdd getuigen, dat mj er nooit doorge-
komen en in leven gfebleven waren om. biju te zijn en u deze
woorden te schrijven, als eenvoudige christenen in de vfije
werdd geen hulp hadden gezonden voor mij en mijn gezin.
DeziEo: dagen is er in Riisland en dders een nieuWe golf van
massa-arrestaties en vein terreur tegen de christaien opgeko-
men. Er worden voortdurend nieuwe martdaars gemaakt.
Ook als zij ten grave gaan en hun loon ontvangen, leven hun
gezinnen in verschrikkelijk tragische Pmstandigheden. Wij
imoeten en kunnen de gezinnen vanchristen-martdaars hdpen.
I%tuurlijk moeten wij ook uitgehongerde Indigrs en Afrika-
nen hdpen. Maar wie heeft meer recht op hulp van de chris-
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tenen dan de gezinnen der martdarenr die voor CMstus ajn
gestorven en zij, die in conununistische gevangenissen wbr-
den gemarteld om hun geloof?
Wij kunnen de ohdergrondse kerk te hulp komen door huljp
tebieden aan de vrouwen en kinderen van haar leden, die
gevangen, gemartdd of gedood worden om him ondergrondse
arbeidi Dan zuUen zij weten dat him gezinnen ni^ vergdeh
worden of verhongeren, als zij zdf in cpmmunistische ge^
vangenissen lijden om Christus'wil. Ditmoetgebeureni Sedert
mijn bevrijding is er al heel wat finandiSIehulp gebdd^ aan
gezinnen van christen-martdaars. Wat gedaan werd, is echteir
weinig, vergdekeri met wat we met uw hulp Jeimnen
doen. t/kimt de ondergrondse kerk hdpen doorde vromven
en kinderen van haar martdaren te hdpen. -
Als een lid van de ondergrondse kerk, die nog leeft en is
ontkomen, heb ik u een boodschap overgebracht, eenpproep,
een smeekbede van mijn breeders, die ik heb achtergdatem
Ze hebben mij gezonden om u deze boodschap van hen ovct
te brengen. Door een wonder heb ik alles overleefd en kan ik
dezeopdrachtvervullen. - '
Ik hd) u gewezen op de dringende noodzaak Christus te
prediken aan-de communistische werdd. Ik heb u gesproken
van iie di^ingepde noodzaak de gezinnen der christen-martda-
ren te hdpen. Ik heb u gezegd op welke manieren u da
ondergrondse' kerk kimt hdpen haar opdracht te vervuUen
om het Evangdie teverbrddda.
Toen ik geslagen werd op mijn voetzolen, schreeuwde inijn
tong. Waarom schreeuwde mijn tong? Die werd toch niet.
geslagen? Zij schreeuwde omdatdetong en devoden bdde
ddemzijn van hdzdfde lichaam: U als i^ije christeneh zp
ppn ded van hetzelfde lichaam van Christus, dat thans m
pnmrniinistiKP.he gevangenissen geslagen wordt, en dat.thanS
martdaren voortbrengt om Christus' wil.
Kunt u pnze pijn niet voden?
De kerk der eerste eeuwen, in al haar schoonhdd, z^op-
offering en toewijdingj js weer tot leven gekomen in de comr
munistische landen.

Toen onze Heere Jezus Christus in de hof van Gdhisdnanfe
worstdde in het gebed, bevonden Petrus, Jakobus en Joh^r
nes zich op een steenworp afstand van het grootste drama
der geschiedenis, maar — in een di^e slaap.
Achter de muren van het qzeren gordijn herhaaltzich, nu, in
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dezg hj^het drama, de dapperheid enhet marMaarschap
-^an de'eerste kerk, ma^ — da kerk in vrijhdd slaapt
"AJleen en zonder hulp strijden onze brokers daarglnds de
zwaarste en heldha^gste strijd de twintigste ̂ uw,
vevffliarend bet heldendom, de dapperheid en de toewijding

oude kerk. Maar de vrije kdk slaapt voort, onbewust
van haar strijd en worstding, eveials Pdrus, Jakobus^en
Johannes sliepen tijdens de doodstrijd van bun Heiland.
Zutt u ook slapen, terwijl deondergrondsekerk,uw breeders
in Christus, eenzaam lijden en strqden voor bet Evangdie?
Of zult uliiisteren naar onzenoodkreet:„Denkaan ons, bdp
ons"? ,
Laat ons nid Over aan ons lot!

Pe gratis yerspreiding van dit boek is mogeUjk door spontaan
gezonden ̂ en. Bijdragen voor bet wereldwijde werk van de
organisatie „De Ondergrondse Kerk" zullen dankbaar worden
fcgstyangen op post^o 42650 van de Hollandscbe Bank Unie
pN.V. te ̂i^ansterdam ten gunste van„De Ondergrondse Kerk'\
Amsterdam. .
Vopr Bdgie t op bankrekening V/oO/130251 van de Banque de

BruxeUes ten gunste van de Association Chr^tienne
-pour rEglise du Silence (ACES), Rue des

-  ; ; . Foxhalles 17-19, 480B'Vervier8.


