Agenda samenkomsten mei 2017
Dinsdag 2 mei Huiskring
Mei 2017

Zondag 7 mei 10:00 uur
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: Marianne Loggers
Dindag 9 mei Bijbelleeskring
19:45 uur

Dinsdag 30 mei Gebedsavond
19:45 uur
Hand.2:42: ‘De leerlingen… ze bleven
trouw aan het onderwijs van de apostelen,
vortmden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’
Verjaardagen mei 2017

Donderdag 11 mei Volvokring
14:15 uur thv familie Bakker
Zondag 14 mei 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten
Dinsdag 16 mei Huiskring
19:45 uur
Woensdag 18 mei Sing In
19:45 uur Torenlaan Theatert
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Pieter Hulleman
Leen Birkenholz-Prathen
Peter Westerhoff
Lisette van den Dikkenberg
Ralf Karsten
Rowi Bosveld

25

Yair van Hemert

25

Trieneke Vos

26

Christian van Essen

28

Boy van Abkoude

29

Matthijs Hulleman

Zondag 21 mei 10:00 uur
Spreker: Hans Cramer
Donderdag 25 mei Hemelvaart
Geen diensten
Zondag 28 mei 10:00 uur
Spreker: John Karsten

De vrucht van de
Geest is geloof

Bid dan aldus…

Studie door John
Karsten op pag. 3-6

Koffietafelgesprek,
pag.6

Een lange weg van
trouw
Radio-interview, pag.
10-11
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Zondag 18 juni 2017

Zondag 17 september 2017

zendingszondag mmv

zendingszondag mmv

Freek en Mina van der Spek

Michael en Hanneke Awimbilla

De vrucht van de Geest is geloof

Paulus noemt als zevende vrucht van de
Geest “geloof”. De Nieuwe Bijbelvertaling en ook andere Nederlandse vertalingen vertalen het Griekse woord
“pistis” met “geloof”.
Eerste mogelijke betekenis:
Dit woord kan naar twee kanten verstaan worden. In de eerste plaats kan
geloven slaan op de handeling van iemand waarbij je een ander betrouwbaar
acht en diens woord aannemenswaardig
is. Je gelooft dus in iemand en je gelooft
zijn woorden.
Zo worden wij gered door te geloven in
Jezus. Dat wil zeggen wij horen het
evangelie: Jezus, de Zoon van God
stierf voor ons. God heeft Jezus opgewekt. Wij aanvaarden Hem als redder
en Heer. Dit reddend geloof houdt in
het evangelie als waar aanvaarden. Echter, dit geloof is niet alleen iets in onze
overtuiging. Het geloof dat redt is een
geloof dat ons leven verandert.
Waar lijkt dit op? Ik geef een voorbeeld:
Je bent op vakantie dicht bij de Etna,
een vulkaan in Italië. Je hoort over de
radio of via een tweet dat de vulkaan
gaat ontploffen. Je gelooft dit bericht,
maar je blijft op je camping. Hoe loopt
het met je af? Als je niet handelt nadat
je het bericht gehoord hebt, werkt het
bericht niets uit.
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Luther zei eens: je wordt gered door
geloof, maar het geloof dat redt gaat
vergezeld van werken.
Als vrucht van de Geest lijkt het echter niet te gaan om reddend geloof.
Paulus noemt geloof ook als een gave
van de Geest, in 1 Cor. 12: 9. Daar is
sprake van een door de Heilige Geest
gegeven vertrouwen in God dat wij
iets durven doen, dat werkelijk tot
stand komt. Dit is niet hetzelfde als
jezelf opfokken, of jezelf aan te praten
dat je gelooft, in de hoop door dit geloof op bijna magische wijze wonderen te doen.
De gave van geloof is echter niet hetzelfde als de vrucht van de Geest.
De volgende mogelijkheid lijkt beter te
passen in de zin in Galaten. Immers,
de andere acht woorden voor vrucht
slaan op kwaliteiten. Ons woord
“geloof” zal dan ook op een eigenschap slaan.
Tweede mogelijke betekenis:
De andere kant is dat je zelf geloofwaardig bent, betrouwbaar. Hiervoor
gebruiken we in het Nederlands vaak
het woord betrouwbaar. Geloof is geloofwaardig, betrouwbaar zijn.

De vrucht van de Geest is steeds een
eigenschap die de Geest in je bewerkt.
Dan is te verwachten dat waar wij in
Jezus geloven om gered te zijn, en open
staan voor de gave van geloof waar de
Heilige Geest die geeft, wij allen ook
toenemen in betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid. Betrouwbaar.
God zelf is betrouwbaar, trouw.
1 Cor.1:9 God, door wie u geroepen bent om
één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze
Heer, is trouw. (NBV)
1 Cor.10:13 U hebt geen beproevingen te
doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn.
God is trouw en zal niet toestaan dat u boven
uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt
doorstaan.
(2 Cor.1:18; 1 Tess.5:24; 2 Tess.3:3)
Jezus is betrouwbaar. In Openbaring
1:5 wordt Jezus Christus genoemd “de
betrouwbare getuige”.
Christenen worden opgeroepen om
trouw/betrouwbaar te zijn. Daartoe
vinden wij in Hebreeën 11 een reeks
van geloofsgetuigen. Het gaat over
mensen die God vertrouwden, en
trouw bleven aan Hem. Hoe kunnen
wij onze trouw/betrouwbaarheid verder tonen?
Drie blijken van betrouwbaarheid
1. Jezus belijden en Hem niet verloochenen. Dat lijkt niet moeilijk in
Nederland, waar je leven geen gevaar
loopt. Toch kunnen we vanuit angst of
schroom zwijgen waar wij kunnen spreken. Laten wij denken aan de woorden
van Jezus in Mat.10:32,33 Iedereen die mij
zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erken-

nen bij mijn Vader in de hemel. Maar
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wie mij verloochent bij de mensen, zal
ook ik verloochenen bij mijn Vader in de
hemel.
Een belangrijke manier om Jezus te
erkennen is door de doop. Door gedoopt te worden leg je ook getuigenis
af, vooral als je familie en bekenden
uitnodigt.
2. Betrouwbaar, zorgvuldig zijn in
tijdsbesteding, o.a. zondagsdienst.
Wij hebben allemaal 24 uur in een dag
en 7 dagen in de week. In die tijd moeten wij slapen, werken, eten en andere
dingen doen. Heel ons leven mag aan
God gewijd zijn in dat wij alles mogen
doen ter ere van Hem. Dus ook onze
betaalde baan en de (onbetaalde)
afwas maken deel uit van de eredienst
aan God. Evenwel hebben wij ook tijd
met God samen nodig. Christenen die
op zondag samenkomen, belijden
daarmee dat zij christen zijn. De buren
zien het immers. Daarmee belijd je
ook te geloven in de opgestane Jezus.
Daarenboven word je (hopelijk) bemoedigd, uitgedaagd, onderwezen.
Trouw in het bezoeken van de zondagsdienst is een zichtbaar kenmerk
van een christen.

3. Betrouwbaar/trouw zijn met geld danks hun grote armoede zeer vrijgevig.
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geven.
Onze samenleving is in economisch
opzicht mogelijk doordat er geld bestaat. Ooit was er ruilhandel, maar dat is
onhandig. Doordat er geld bestaat kunnen wij het verdienen of als uitkering
krijgen. Wij kunnen het uitgeven aan
belasting, huur of hypotheekaflossing
of aan eten.
3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben
Geld is waardevol, want mensen wergegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit
ken ervoor en je hebt er maar een beeigen beweging hebben ze ons dringend verperkte hoeveelheid van.
zocht mee te mogen doen aan de collecte,
Dat wij geld kunnen verdienen of als
waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen woruitkering kunnen krijgen is ook een ga- den ondersteund. 5 En ze gaven aanzienlijk
ve van God. Van God komt ons leven meer dan we hadden verwacht: door Gods wil
en kracht.
gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de
Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebHoe gaat u met geld om? Welk deel is
ben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat
voor Gods werk? Welk percentage
hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begeeft u aan de gemeente? (U weet toch gonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in
dat aantoonbare giften aan Evangeliege- geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet
meente De Oase belasting aftrekbaar
op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben
zijn? Giften zijn aantoonbaar als zij via gewekt- blink dus ook uit in dit goede werk.
de bank zijn overgemaakt).
8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de
In het Oude Testament is 10% het mi- inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of
nimum, met daarboven dankoffers.
uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de
Zeer wetgetrouwe Joden gaven 20%
liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeplus.
ven: hij was rijk, maar is omwille van u arm
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou
Dit is niet een voorgeschreven regel in worden.
het Nieuwe testament, maar Paulus
prijst wel de gemeente in Korinthe voor Paulus voegt hieraan toe in 2 Cor.9:6haar vrijgevigheid. 2 Cor. 8: 1-9 NBV: 1 11 NBV 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal
Broeders en zusters, wij willen u niet onthoukarig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overden wat Gods genade tot stand heeft gebracht
vloedig oogsten. 7 Laat ieder zoveel geven als
in de gemeenten van Macedonië: 2 ze zijn
hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of
door ellende zwaar op de proef gesteld, maar
dwang, want God heeft lief wie blijmoedig
vervuld van een overstelpende vreugde en ongeeft.

8 God heeft de macht u te overstelpen met al
zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten
voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
9 Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit
aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt
stand, voor altijd.’ 10 God, die zaad geeft
om te zaaien en brood om te eten, zal ook u
zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw
vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U
bent in ieder opzicht rijk geworden om in
alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Tot slot
De Heilige Geest helpt ons geloofwaardig en betrouwbaar te zijn, ten

aanzien van God, van broeders
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en zusters in het geloof en betrouwbaar zelfs ten opzichte van buitenstaanders.
Wie ons en onze handelswijze ziet mag
daarin zien hoe Jezus trouw handelt.

John Karsten

Koffietafel gesprek
‘Soms weet je niet wat je bidden moet,’ zei
een koffiedrinker in de Oase.
Iemand antwoordde: ‘Dan bid je het
Onze Vader.’ De koffiedrinker protesteerde: ‘Dan stomp je toch af.’
De leerlingen van Jezus wisten zelf
niet wat of hoe ze moesten bidden.,
Maar ze zagen en hoorden zijn gebed
wel en ze merkten dat zijn gebed echt
‘in de melk te brokkelen’ gaf.
Niemand anders dan Jezus deed zoveel wonderen en tekenen,kwam in
aanraking met onreine zieken en zelfs
doden. Maar Hij raakte er niet door
verontreinigd en verloor niets aan
kracht. Hij zocht zijn kracht in afhankelijkheid van God en bad daarom

onophoudelijk op de meest ongeregelde tijden. Hij deed niets zonder het de
Vader hebben zien doen!
En dan komen de leerlingen met hun
vraag: ‘Leer ons ook bidden.’ Jezus geeft
ze dan één gebed. Bid dan aldus: ’Onze
Vader…’ Stompten de leerlingen af?
Nee! Dat ene gebed was voldoende. Ze
wonnen in kracht en geloof en toen ze
er opuit gestuurd werden wonnen ze
zelfs de hele wereld - Joden en Grieken
- voor Jezus! Dat ene gebed heeft zelfs
vandaag niet in kracht ingeboet.
Kan onze wereld ook op uw en jouw
gebed rekenen?
MRL

Van de voorzitter Zendingscommissie
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HET WORDT SPANNEND!
Hoe is het om in een land te wonen en te werken waar om je heen
tientallen, honderden, doden vallen? Bij rebellen, maar ook bij leger en politie? Waar door de politie een zware bom gebruikt wordt
om mensen uit een huis te krijgen? Waar de Nederlandse ambassade jou een bericht stuurt om je te waarschuwen dat je voorzichtig moet zijn.
Vooral niet opvallen. Niet naar openbare bijeenkomsten gaan. En dan ben je
daar als zendeling: een gezondene van God. Je hebt daar een taak, een bediening.
Wat moet je dan doen? Stoppen met die taak/bediening en naar het ‘veilige’ Nederland
gaan? Doorgaan met alle risico’s die daaraan vastzitten? Of is er nog een andere weg?
Wat er gebeurt is – bijbels gezien – niet vreemd. In Mattheus 24 waar Jezus spreekt over
de laatste dagen, spreekt hij over allerlei dingen die nu zullen gebeuren. Hij zegt ondermeer: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je

dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het
einde nog niet gekomen” (Mt 24:6 NBV). Moet je wat om je heen gebeurt dan maar
negeren? Nee. Je moet verstandig handelen. In een zendingsland, maar ook hier. In Mattheus 10:16 zegt Jezus: “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.

Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.”
Zo kan je, als het je plaats is in het plan van God, blijven. In Bangladesh. Maar ook waar
God de Vader je gesteld heeft in Nederland.
Hans Cramer

Bericht van Freek en Mina
De Bijbel laat ons ook zien dat er
moeilijke tijden komen. Dat zien overal om ons heen, ook hier bij ons.
Twee dagen voor Goede Vrijdag kregen wij een bericht van de ambassade.
“Wees voorzichtig. Val niet op. Ga
niet naar bijeenkomsten.”
Beste broeders en zusters,
Als jullie dit lezen zijn Goede Vrijdag
en het Paasfeest alweer voorbij. Het
Goede Nieuws is dat het doel van het
Kruis en de Opstanding ook nu nog de
levens van mensen verandert.

Op 17 maart in de tweede stad van dit
land, in Chittagong, heeft de politie
diverse invallen gedaan in huizen waar
mensen bezig waren met het voorbereiden van aanslagen.

Hier zijn mensen bij omgekomen en
grote hoeveelheden wapens en materiaal werden gevonden. Eergisteren deed
men weer zo’n inval. Misschien daardoor werd er een aanslag gepleegd in
een politiebureau
dicht bij het vliegveld. Iemand ging het
gebouw binnen en blies zichzelf op.
Twee politieagenten raakten gewond.
De aanslagpleger is dood. De beveiligingsmaatregelen op vliegvelden en andere plaatsen is opgevoerd.
Het is dus nog steeds niet rustig in dit
land. In de krant stond dat de politie
rond de 5000 mensen in het oog houdt
waarvan men verwacht met zulke dingen bezig te zijn.
Op 24 maart heeft iemand zich weer
opgeblazen bij een politiekantoortje
naast het internationale vliegveld. Alleen die mijnheer kwam om. Er waren
verder geen gewonden. In Sylhet, een
stad in het Noord-Westen, deed de politie invallen in huizen waar mensen bezig waren aanslagen voor te bereiden.
Ze vielen de politie aan, maar werden
zelf allemaal doodgeschoten. Ook het
hoofd van de veiligheidsdienst kwam
hierbij om.
Het is nog erg onveilig hier in het land.
Van de week vertelde een moeder van
één van de kinderen die naar de school
gaat waar Freek op donderdagmorgens
lesgeef dat zij een verdachte dame zag
met een rugzak. Die dame liep richting
de ingang van de school en bleef de
zaak daar opnemen.

Toen er een schoolbus naar buiten 8
kwam liep ze onzeker en steeds omkijkend weg met de rugzak in haar hand.
De bewakers en politie die de school
bewaken zagen dit niet. Niemand
werd gearresteerd.
Het laat wel zien dat er onrust ondede
ouders is over de veiligheid van hun
kinderen. De beveiliging is nu opgevoerd.
Eind maart was er weer een hele operatie aan de gang in Sylhet. De politie
probeerde mensen uit een flatgebouw
te krijgen die verdacht werden van
aanslagen. Zij vochten echter terug.
Op 25 maart lieten ze twee krachtige
bommen ontploffen die het leven van
vijf mensen kostte en waarbij 40 mensen gewond raakten.
Het bijzondere is dat de kerken hier
gewoon doorgaan. Ja, er is verscherpte
politie bewaking. We laten iedereen
foulleren die de kerken binnen komen.
Er zijn nu bewakingscamera’s in het
nieuwe gebouw. We zijn voorzichtig,
maar de kerken zitten vol. God is onze
beschermer. Wat er ook gebeurt; de
Heer Jezus bouwt zijn kerk.
Heel veel dank voor jullie gebeden.
Die hebben we nodig. Die hebben de
gelovigen hier nodig.
Ook heel veel dank voor de giften.
In liefde met jullie verbonden,
Freek en Mina

Berichten uit Nepal
ODARE

Het laatste nieuws uit Odare: zaterdag
15 april is het kerkje in Odare officieel
in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke samenkomst heeft pastor
Grishma Parajuli het nieuwe gebouw
officieel geopend!
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Hieronder nog wat foto’s van het gebeuren, dat afgesloten werd met een
gezamenlijke maaltijd!

LEAD-Nepal
LEAD Nepal heeft de eerste maanden
van dit jaar weer een paar meerdaagse
trainingssessies voor voorgangers gegeven. Deze trainingen zijn vooral bedoeld voor (aankomende) voorgangers
die niet in staat zijn om een Bijbelschoolopleiding te volgen.

Grishma knipt het lint door

Verkiezingen
14 mei aanstaande worden er voor het
eerst sinds 20 jaar lokale verkiezingen
in Nepal gehouden. Een belangrijk
gebeuren, omdat mede door de burgeroorlog van een aantal jaren geleden
al die tijd geen nieuwe bestuurders
gekozen zijn. Graag uw gebed hiervoor.
Jan Smit

Op de foto hierboven het oude kerkje
voor het door de aardbeving verwoest
werd en hieronder hoe het er nu uitziet. Na lang wachten (het is inmiddels 2 jaar na de aardbeving) hebben
onze broeders en zusters eindelijk
weer de beschikking over een
(degelijk gebouwd) nieuw kerkje.

Voor meer informatie zie www.h4n.nl

Een lange weg van trouw

De kerk van binnen

Het kerkje is nog niet helemaal af; zo
moeten er nog ramen in, de elektriciteit nog aangesloten en zijn er nog
diverse afwerkklusjes te doen. Al met
al is er nog een bedrag van ca € 800
nodig.

Door vrijwilligers uit Pokhara
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(voorgangers/oudsten en/of diakenen) wordt er over verschillende
thema’s onderricht gegeven. Ook hierbij is Grishma actief betrokken.

Smakelijk eten

Op zondagavond 23 april 19:17 uur
klonken bekende stemmen door de
ether. In het kader van ‘50 jaar EO’
kwam Petra de Joode langs bij Hans
en Pop Cramer die al 50 jaar lid zijn
van diezelfde EO. Ze kregen een aantal vragen voorgelegd, die ze om beurten beantwoordden.

De eerste vraag is ontkennend: Nee,
ze waren nog niet getrouwd, toen ze
lid werden. Volgend jaar hopen ze hun
40-jarig huwelijk te vieren.
Pop: ‘De liefde voor de EO heb ik
van huis uit meegekregen. Mijn vader
ging de deuren langs om leden te werven voor de EO. Hij had een passie
voor het Evangelie. Die passie deel ik.
Ik werd lid van de EO toen ik 25 jaar
was en als kleuterjuf in Hilversum
werkte. Ik ging regelmatig naar In de
Ruimte in Soest. Daar ontmoette ik
Hans.’
Hans: Ik kom uit Utrecht, maar was
in die tijd lid van de In de Ruimtege-

meente. Pop hoorde dat ik op zoek
ging naar een kamer in Hilversum,
omdat ik bij de EO ging werken. Ze
vroeg of ik voor een kop koffie langs
wilde komen als ik naar een kamer op
zoek ging. Uit dit bezoekje is onze relatie ontstaan.’
Petra merkt tussendoor op: ‘De liefde
voor de EO is zelfs in het kleinste kamertje (toilet) van jullie huis zichtbaar.’
Pop: ‘Programma’s die mij raakten en
nog raken zijn ‘God verandert
mensen’ olv Feike ter Velde en De
Tabernakel’ olv Henk Binnendijk. Ik
kijk ook graag de natuurfilms, waarin
ik de grootheid van God zie.’
Hans: ‘Toen ik bij de EO solliciteerde
bestond het gesprek uit 2 delen. Het
ene was het echte sollicitatiegesprek.
Het andere was een pastoraal gesprek,
waarin ik werd doorgezaagd of ik wel
echt geloofde. Zo vind ik het programma Geloof en een Hoop Liefde
wel lollig. Ik wens de EO voor de toekomst veel creativiteit in het brengen
van het Evangelie.’
Pop: ‘Hier past het lied ‘10.000 redenen tot dankbaarheid.’

Aan het einde van het interview
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(na het lied) mochten ze een
‘dwarsligger met teksten uit de BGT’
weggeven. Die is naar Connie Karsten,
justitiepredikant, gegaan met de bedoeling dat zij hem gericht door zou
geven in een PI.
Na de opname
kregen ze er
nog eens drie
‘dwarsliggers’
bij.
Colofon De Oase
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