
Valentin Jovik: 
 

‘Vecht niet tegen vlees en 
bloed’ 
 
‘Valentin Jovik is nationaal 
kampioen kickboksen en 
christen’ 

 
Valentin Jovik is tot 3 november in 
Nederland. ‘Vechten als sport betekent 
dat je geduld moet hebben. Na afloop 
van een gevecht kun je elkaar een hand 
geven en is er respect voor elkaar’. 
Valentin leert van zijn sport. Hij is 
dankbaar dat hij door de sport lessen 
leert over hoe je geestelijk kunt groeien. 
Drie weken geleden werd hij nationaal 
kampioen Kick Boxen in Macedonië. Hij 
wil graag nog beter worden en hoger 
komen. Zijn geloof in Jezus Christus 
speelt hierin een grote rol. Hij wil dat zijn 
leven een getuigenis is voor iedereen en 
vooral voor hen die door anderen niet of 
nauwelijks bereikt worden. 
 
Valentin 

Valentin werd na acht maanden geboren. 
De dokters gaven hem geen kans. Hij zou 
of zijn leven lang gehandicapt zijn, ofwel hij 
zou velerlei stoornissen hebben. Zelfs 
waarzeggers gaven geen cent voor zijn 
leven. Zij hadden ongelijk. Valentin werd afgelopen maand nationaal kampioen zwaargewicht 
kickboksen in Macedonië. Het was een wonder. Dat wonder leidde tot de bekering van zijn hele 
familie. Zijn vader werd de eerste voorganger van de Evangelische gemeente in Veles. Veles 
wordt gekenmerkt door geweld en drugshandel. ‘De ‘normale’ mensen trekken hier weg. De 
helft van de stad zit in de drugshandel. De andere helft faciliteert die handel.’ licht Valentin toe. 
Er wonen maar 30.000 inwoners, maar er zijn veel gangsters en bendes actief. En er is de 
fitness club 777. Dat is het sportcentrum waar Valentin trainer is. Sinds God zo’n wonder deed 
in het leven van Valentin en zijn familie, wil Valentin niets anders dan Zijn Woord doorgeven 
aan mensen die dat nodig hebben: iedereen in zijn stad en daarbuiten. 
 
Hoe meer christenen worden onderdrukt, hoe sterker ze worden. Valentin is één van de circa 
1000 christenen in Macedonië: een land met anderhalf miljoen inwoners. Dat maakt je sterk, in 
zijn geval niet alleen fysiek, maar ook en vooral geestelijk. Ook in Nederland is het nodig om 
mensen met overtuiging te horen getuigen van het Evangelie. Er is nog ruimte in de agenda om 
gemeentes of jeugdgroepen in Nederland te bezoeken. Neem hiervoor contact met ons op. 



Statements 
 
Coach 
…Ik ben de Goede herder… (Johannes 10:14-16) 
 
‘Een goede coach helpt je niet alleen naar de overwinning. Hij helpt je ook jezelf in de  
Gaten te houden. Tijdens een gevecht voel je geen klappen. Dat komt door de adrenaline. Je 
gaat maar door. De pijn komt later pas. Een goede coach weet hoever je kunt gaan en drukt op 
de rem als je te hard of te ver gaat.’ 
 
Verdediging 
… Wij hebben niet te strijden tegen vlees en 
bloed… (Efezier 6:12) 
 
‘Je verdediging is belangrijk. Van je lichaam is je 
kaak het meest kwetsbaar. Als je tegenstander 
je kaak raakt, raak je uit balans. Je hoofd kan 
best wat hebben. Daarom moet je je kaak op je 
borst houden en je houdt je je vuisten vooral 
voor je kaak. Je moet je zwakste plekken het 
beste beschermen’ 
 
Aanval  
Laten wij met volharding de wedloop lopen (Hebreeën 12:1) 
 
‘Een aanval in uit woede maakt je zwak. Je tegenstander kan daar gebruik van maken. Woede 
blokkeert je denken, net zoals angst dat doet. Een goede vechter houdt zijn hoofd goed bij de 
het gevecht en concentreert zich. Hij is zonder angst en weet wat hij moet doen als er gevaar 
op hem af komt. In de eerste veertig seconden van een gevecht weet je of je gaat winnen of dat 
je de overwinning uit handen moet geven. Om te kunnen winnen, moet je niet alleen fysiek 
trainen, maar ook geestelijk weten waar je staat’ 
 
 

Informatie 

J. van der Sterre: jaco@barnabas.nu  
Tel: 0599-619716 | 06 54625085 

www.zoranspasovski.nl 
http://worldagfellowship.org 

 
Dit is een actie van Christian Care East West. Christian Care East West wil mensen bereiken met 

het Evangelie. www.christiancareeastwest.nl 
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