
 

 

Oorlog in Oekraïne 

 

Battle Belongs 
When all I see is the battle, You see my victory 
When all I see is the mountain, You see a mountain moved 
And as I walk through the shadow, Your love surrounds me 
There's nothing to fear now for I am safe with You 
So when I fight, I'll fight on my knees 
 
With my hands lifted high 
Oh God, the battle belongs to You 
And every fear I lay at Your feet 
I'll sing through the night 
Oh God, the battle belongs to You 

Lieve mensen, 
 
Allereerst wil ik jullie bedanken voor 
de overvloed aan berichten die ik de 
laatste dagen mocht ontvangen. 
We leven de afgelopen dagen in een 
rollercoaster aan emoties en zorgen 
over de situatie in Oekraïne.  
Donderdagochtend werden we wakker 
in een in een wereld die we niet voor 
mogelijk hadden gehouden, het is oor-
log in Oekraïne. Het leek tot afgelopen 
donderdag ergens nog zo ver weg, ook 
al wisten we natuurlijk wel van al de 
onrust die er speelde. Tot donderdag 
leefden de mensen in het gebied waar 
wij wonen nog onbezorgd door, de da-
gelijkse dingen werden gedaan en de 
zorg leek ver weg. Maar donderdag-
ochtend was dit wel anders. Er stonden 
rijen bij de bank, rijen bij benzinestati-
ons, er werd gehamsterd.  
Opeens was de onrust voelbaar, de 
angst voor wat er gaat gebeuren, de 

angst dat mannen moeten gaan vech-
ten. 
Ook voor ons begon de bezorgdheid 
donderdag snel toe te nemen. Uit voor-
zorg zijn we meteen begonnen met geld 
halen, eten kopen en spullen inpakken 
die belangrijk zijn. De hele dag waren 
we bezig met wat we het best konden 
gaan doen maar je weet gewoon niet 
waar je goed aan doet. Met veel pijn in 
ons hart en zorg om de mensen van 
wie we houden hebben we donderdag-
avond besloten om te gaan vertrekken. 
Helaas kregen we al snel te horen dat 
mannen van 16-60 jaar het land niet 
meer mochten verlaten en moesten we 
bij de grens terug naar huis waar we 
een onrustige nacht hebben gehad. 
Vrijdagmiddag hebben we uiteindelijk 
toch het land kunnen verlaten net als 
duizenden andere mensen. Het was en 
is chaos bij de grens, mensen staan te  
dringen om het land uit te komen. Veel 
gezinnen en mannen, allemaal probe-

ren ze weg te komen. Ook werden 
mensen terug gestuurd en werden 
daardoor natuurlijk boos. Het is echt 
een rare situatie. In Hongarije staan 
rijen met mensen verloren om zich 
heen te kijken op zoek naar hulp. Ge-
lukkig worden mensen die geen plek 
hebben om naar toe te gaan geholpen. 
Wijzelf zijn naar Sanyi’s broer gegaan 
in Hongarije, zo’n 2,5 uur van de grens 
met Oekraïne. 
Het voelt als falen, we zijn bezorgd en 
voelen verdriet voor de mensen die we 
achter moesten laten.  
Maar de zorg dat Sanyi zou moeten 
gaan vechten heeft ons dit doen beslui-
ten. Woorden schieten tekort om te be-
noemen hoe we ons voelen... 
We zijn veel in contact met de mensen 
daar en helpen waar we kunnen. En 
hopen toch dat we gauw weer terug 
kunnen keren naar huis naar de men-
sen van wie we houden. 
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Bidden 
Bidden jullie mee voor wijsheid en bescherming? 
Voor vertrouwen dat onze trouwe God ook dit in 
Zijn hand heeft. Maar ook voor de situatie in het 
land. Voor veiligheid en rust voor de Oekraïense 
inwoners en voor vrede in het land. 

Dit lied van Phil Wickham kreeg ik gisteren doorgestuurd 
van Lieke, mijn zus. Dit heeft ons erg bemoedigd de  
afgelopen dagen. De strijd is van God! 


