
Nederland had vroeger een goede band met Hongarije. En dat kwam uit op bijvoorbeeld de 

Middellandse zee. Ik praat over 11 februari 1676. Michiel de Ruyter voer daar op de 

Middellandse zee en kwam in de buurt van Napels terecht. Hij was al oud. Het was zijn 

laatste reis. 69 jaar. Hij wist niet dat hij over 7 weken zou sterven. Zijn laatste missie, zonder 

het te weten. Hij zeilde naar Napels, dat onder beheer stond van een Spaanse onderkoning. 

Markies de Los Velos. En hij hielp die Spaanse onderkoning om de Fransen weg te houden 

daar, die hen wilden aanvallen. En De Velos, die kwam daar met groot gevolg en zeer net 

gekleed op het schip van Michiel de Ruyter en hij zei: Wat geweldig dat jullie mij zo 

beschermen. Michiel de Ruyter die wuifde meteen het bedankje weg. Hij zegt: want ik heb 1 

verzoek. Want zijn scheepspredikant, die had je vroeger nog, Westhovius, die had namelijk 

een verzoekschrift binnen gekregen van Hongaarse predikanten, 40 stuks, daar waren er nog 

26 van over. Die waren 9 maanden terug, omdat ze of het geloof moesten afzweren of mee 

moesten naar Napels als galeislaven. Die waren naar Napels gevoerd, 9 maanden lang waren 

ze daar al. 1500 km erheen gelopen, met de zweep. En met de galeislaven zaten ze daar, 

gereformeerde predikanten, eerbiedwaardige heren. En Michiel de Ruyter zei: Ik heb niks 

aan bedankjes, ik wil die predikanten, 26 stuks. Nee, zei de Velos, daar ga ik natuurlijk niet 

over, daar gaat de koning in Spanje over. En toen heeft Michiel de Ruyter zo 

weerzinwekkend naar hem gekeken. Ik heb dat gelezen bij Vilat Koski Sergo, een van die 

predikanten, nearly your name. Hij keek zo weerzinwekkend, ik zal het niet voordoen, maar 

je kunt het je voorstellen, dat die markies direct daarop zei: Nou, vooruit, je mag ze hebben, 

maar zet ze niet af in mijn land, maar neem ze mee. Nou, dat is dus gebeurd. En die dominee 

is in zijn sloep gesprongen en die heeft die Hongaren opgehaald en die kwamen weer bij 

hem op zijn boot en op hun knieën dankten zij Michiel de Ruyter. Michiel de Ruyter die zei: 

dank uwer God, ik heb niet meer gedaan dan ik schuldig was. En dat is ook wat wij doen in 

ons werk. Ik sluit af. Een gouden kruis van verdienste, het is wat. Een gouden kruis. Ik zat te 

denken, wie verdient dat eigenlijk. Er is altijd Een meer die dat verdient, Jezus Christus, de 

Zoon van God, die het voor ons verdiend heeft. Gouden Kruis van verdienste en wij als 

volgers dragen dat kruis met ons mee. Dat kruis gaat met mij mee vanmiddag het vliegtuig 

in, naar New York en de Verenigde Naties. Ik zal het dragen met gepaste trots. Ik zal het 

dragen woensdag naar het Congres in Amerika in Washington waar we afspraken hebben 

met parlementariërs. Ik zal het dragen naar Miami, waar ik daarna heen ga voor een overleg 

en een conferentie met Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en anderen, misschien wel 

de toekomstige president van Amerika. Maar ik zal zeggen: als daar goede familiepolitiek 

gezocht wordt, bij Hongarije is de bijenkorf. Daar moet je zijn. Dus: wij staan achter 

Hongarije. Tenslotte een bemoediging: we moeten ook concrete stappen daarin nemen. 

Denk aan het business visit, wat we nog in de pen hebben en waar we zeker werk van zullen 

maken, ook met jou. Dan, raad. Christian Council International. Christelijke Raad, heet het 

eigenlijk. Internationaal. Wij staan klaar om diplomaten bij te staan op elk podium 

internationaal, maar ook in Nederland, wat we hebben. En dan tenslotte, het gebed is het 

krachtigste wapen. Zondag in de kerk, je moet altijd goed opletten als je in de kerk bent, 

toen zongen we woorden die zijn blijven hangen. Ik denk dat Jan, Ton, Wim dat nog wel 

herinnert, Evert Jan. Wij zongen psalm 9: En laat voor aller volkeren oren, met psalmgezang 

zijn daden horen. Ik zal het nog een keer zeggen: En laat voor aller volkeren oren, met 

psalmgezang zijn daden horen. Ik weet niet, met Pete Hoekstra deed ik het nog weleens, dan 



zongen we een versje aan het eind. Is het mogelijk dat wij een psalmvers zingen met elkaar? 

Ja, natuurlijk. Nou dan pak ik het boekje, dat heb ik van mijn opa gekregen en dat gaf ik altijd 

aan de ambassadeur, aan Pete Hoekstra, onze gezamenlijke vriend. En dan zingen wij psalm 

60 vers 7. Ik wilde eerst psalm 3 vers 2 zingen, misschien kunnen jullie dat opzoeken op je 

mobiel. Maar trouwe God Gij zijt, dat is voor mij een bemoedigende psalm. Maar psalm 

60:7, toen ik van de trap afliep vanmorgen, toen dacht ik: deze moet het zijn, psalm 60 vers 

7. Dat is: Geef Gij ons hulp in tegenheden, als je raad zoekt: bij U is raad, bij U alleen. Het is 

vruchteloos waar men zich mee vlijt, want ’s mensen heil is ijdelheid. Wij zullen dappere 

heldendaden, in God verrichten, hoe het ook mag gaan, Hij die van ons wordt aangebeden, 

zal onze wederpartij vertreden. Psalm 60 vers 7. (Song) 

 


