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Zondag 3 september 10:00 uur
start nieuw seizoen
Wonen bij God
samenkomst met Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Charissa Meeuwenoord
Zondag 10 september 10:00 uur
Sprekers: Simon Wienke en John
Karsten
Zangleiding: Inge Hoogenraad
Zondag 17 september
10:00 uur
Zendingszondag met
Michael en Hanneke
Awimbilla
Zangleiding: Anneke Demmendal
Er zal een extra zendingscollecte
zijn voor het werk in Ghana
Zondag 24 september 10:00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: Antoinette Wienke
Zondag 1 oktober 10:00 uur
samenkomst met Avondmaal
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Connie
De ledennajaarsvergadering zal
zijn op zondagavond 5 november
om 19:30 uur. Belangstellende nietleden kunnen een verzoek tot bijwonen van de vergadering doen via
de secretaris van het Bestuur.

Thema seizoen 2017-2018
Wonen bij GOD

God roept mensen! Mensen om in
gemeenschap met Hem zelf te leven
en om in gemeenschap met elkaar te
leven!
In het Oude Testament volgen we
vooral de weg die God gaat met Israël.
In het Nieuwe Testament zien we dat
God een volk roept vanuit de hele wereld. Dit
wereldwijde samengeroepen volk wordt
genoemd: de gemeente (de kerk).
In de Bijbel worden verschillende beelden gebruikt om de diverse aspecten
van de gemeente duidelijk te maken.
Paulus zegt in zijn brief aan de Korintiers: u bent een bouwwerk van God (1
Korintiërs 3:9b, 16) en in de brief aan
de Efeziërs spreekt hij over een gebouw dat uitgroeit tot een tempel
van de Heer.
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Ook Petrus maakt gebruik van die
beeldspraak in zijn eerste brief als hij
zegt: “laat u ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een
geestelijke tempel” (1 Petrus 2: 5a).
Als individuele gelovige kun je ook
zeggen dat je lichaam een “tempel is
van de Heilige Geest” (1 Korintiërs
6:19).
Het is belangrijk om daar af en toe bij
stil te staan. Maar de nadruk die het
Nieuwe Testament legt op
“bouwwerk/geestelijke tempel”, is: de
gemeenschap van de gelovigen, de
gemeente.
Wat houdt dat dan in? Daar willen we
dit nieuwe seizoen met elkaar over nadenken en leren.
Er zijn allerlei aspecten aan het wonen
bij God die in zondagmorgenpreken
en Bijbelstudies in de kringen aan de
orde zullen komen. Ook in het
maandblad vindt u artikelen die aanhaken bij het onderwerp. In Bijbelstudies in de diverse kringen bestuderen
we met elkaar de 1e Petrusbrief. Het
kanseldoek (opnieuw door Marianne
ontworpen en gemaakt) laat ook het
thema zien.
Ik verklap alvast één element. Als
christenen die bij God horen (mogen
wonen) kunnen wij samen het Onze
Vader bidden.

Het Onze Vader is het gebed dat Jezus
ons leerde. Het gaat over onze Vader.
God is de Vader van Jezus Christus,
maar Hij is zeker ook de Vader van ons
samen als gemeente. Wat zit er veel in
dat gebed!

In een tijd waar veel nadruk ligt op 4
individuele ontwikkeling, is het
goed om juist ook te kijken naar de
rijkdom die we samen als gemeenschap
hebben. We zien uit naar een goed en
vooral rijk seizoen met elkaar.
Connie Karsten

Overzicht thema seizoen 2017-2018: Wonen bij GOD
Samenkomsten
1. John verzorgt een serie preken op basis van het ‘Onze Vader’.
2. Marianne leverde een nieuw kanseldoek met het jaarthema ‘Wonen bij GOD’.
3. De zondagsschoolkinderen duiken in het leven van de discipelen.
4. De Week van Gebed ‘Recht door zee’ van 21 tot en met 28 januari 2018
Kringenwerk
5. In de Huiskring, elke 1ste dinsdag van de maand, zal 1 Petrus worden
behandeld. Thv familie Karsten.
6. In de Bijbelleeskring, elke 2de dinsdag van de maand, zal 1 Petrus worden
behandeld. Thv familie Karsten
7. In de Volvo-kring, elke 2de donderdag van de maand, zal aandacht worden
besteed aan enkele topics uit 1 Petrus. THV familie Bakker.
8. Gebedskring, elke laatste dinsdag van de maand. THV familie Bakker.
9. Sing-In, elke 3de woensdag van de maand, in de Torenlaan.
Website en magazine
10. John’s preken ‘Onze Vader’ komen op de website onder de button Leren en
leven.
11. John’s preken ‘Onze Vader’ komen ook in het magazine
12. John verzorgt een studiekatern ‘De Bijbel, inleiding en overzicht’ voor het
magazine
13. Studiekatern ‘De Bijbel, inleiding en overzicht’ komt op de website onder
de button Leren en Leven.

Gemeentenieuwtjes
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Petra Verhoef draaide afgelopen seizoen mee in de Bijbelleeskring o.l.v.
Connie. Omdat Marc, de man van Petra, op die avond altijd moest werken, ging
‘onze’ John gewoon oppassen. In het zomerreces kwam er een geboortekaartje
van Petra en Marc: ze hebben een derde zoon gekregen!

Door MH17 werd alles anders
Op 8 juli, de tweede vakantiedag in onze regio, zond NPO radio 5 een interview uit met Charissa Meeuwenoord. In
de gids stond een impressie, waarvan
hier een kopie.
Op 17 juli is het drie jaar geleden dat
vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne.
Krijgsmachtpredikante Charissa
Meeuwenoord raakte op een bijzondere
manier betrokken bij de nasleep van de
ramp.

Wie nog wil feliciteren of de nieuwe zoon wil bewonderen kan(na een belletje:
06-51001813/06-12578675) terecht op: Nijenheim 52-02, 3704 BE ZEIST
Verjaardagen september

Zomerse klanken
Voor het eerst in de Oasegeschiedenis
leken de zomerse zondagsdiensten
muziekloos te worden. Door ziekte
van en vakantie zou onze vleugel verweesd en stil laten.
Heel dankbaar zijn we dat onze eigen
Charissa evenals Hemmo Brink twee
keer invielen. Twee keer mochten we
Simon Koudijs (GKN) begroeten en
de laatste vakantiezondag nam Peter
Spreeuwers van Silo (Bapt. Gem.
Utrecht) de toetsen onder handen.
Een zondag loodste Inge ons met cd’s
door de zangdienst heen.
Bedankt lieve zusters en broeders!
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Thea Birkenholz
Zr. Christine den Otter
Joost Meeuwenoord
Gerard Hoogenraad
Louise van Otichem
Verjaardagen oktober
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Stephan Demmendal
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27

Boaz Hoogenraad
Noanna Meeuwenoord
Evaly Meeuwenoord

Toen vlucht MH17 op weg naar Maleisië
met een raket werd neergehaald, werkte
ds. Charissa Meeuwenoord op de Korporaal
Van Oudheusdenkazerne. Een lange stoet
rouwauto’s bracht de stoffelijke overschotten van de vliegbasis Eindhoven naar deze
kazerne. “Normaalgesproken is het een
medische opleidingsplaats voor militairen,
maar opeens was alles anders,” vertelt Charissa. “Ik zag een hele stoet lijkwagens onze
kazerne oprijden. Bij de poort verschenen
huilende mensen, die bloemen en knuffels
neerlegden. En ik was ineens ook geestelijk
verzorger voor de mensen die betrokken
waren bij de identificatie van de MH17slachtoffers.”

Plek tussen de bewakers
“Toen de eerste rouwauto’s aankwamen,
was niet duidelijk waar ik moest gaan
staan,” vertelt Charissa, die bovendien nog
niet zo lang bij Defensie werkte. “Ik besloot
maar om tussen de bewakers in samen
met hen in de houding te gaan staan. Later
stuurde een van hen me een berichtje: ‘Wat
fijn dat je er was! We wisten dat we op je
terug konden vallen.’ Het had hem kracht
gegeven dat ik aan hun zijde stond. Toen ik
merkte dat het zo veel betekend had, nam
ik me voor dat voortaan altijd een geestelijk
verzorger bij dit ritueel aanwezig zou zijn.”
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Nuldelijns zorg
“Deze gebeurtenis was voor mij
een bevestiging,
alsof God me een
knipoog gaf en
zei: ‘Je bent hier
niet voor niets.
Neem je plek
maar in. Het
wordt gezien en
het is van belang
dat je Mij vertegenwoordigt.’ In
elk geval mag ik
op deze manier
iets laten zien
van de grote ‘Ik ben’.”
Onze zorg is ‘nuldelijns’, legt Charissa uit.
“We maken deel uit van zowel de hoogtepunten, de dieptepunten als het “gewone”
leven van de militairen. We trekken met
hen op en zonder doorverwijzing zijn ze
ook bij ons welkom.”

Willem
Zo kon Charissa er zijn voor Willem, een
militair op haar kazerne, die het nieuws
kreeg dat zijn tweelingbroer, schoonzus en
nichtje aan boord van het neergehaalde
vliegtuig waren. “Toen ik hem vroeg waarom hij wilde dat ik de afscheidsbijeenkomst voor hen zou leiden, zei hij: ‘Omdat
ik al wist wat ik aan je had.’
Dit vertrouwen is voor de krijgsmachtpredikante een bevestiging van haar keuze om
bij Defensie te werken.
“Hier weten we nooit wat de dag van morgen brengt, wel dat we er dan samen voor
mogen staan!”

Hé, jij daar… doe je mee?!
Zo nu en dan wordt, meestal op verzoek, een preek ook in het magazine
gezet. Dit keer kwam het verzoek van
Connie Karsten!
Zo’n 3,5 miljoen Syriërs hebben sinds het
jaar 2000 hun land moeten verlaten.
Slechts een half miljoen Syriërs is teruggekeerd naar hun vaderland. Fijn? Nee, zeker geen pretje!
Want de steden liggen in puin, de landbouwgronden zijn verwoest, familieleden
zijn gedood of verjaagd. En nog altijd lopen er moordenaars rond. Ik wil u meenemen naar datzelfde land zo’n 2500 jaar
geleden.

De tijd van de profeet Nehemia.
Hij beschrijft de geschiedenis van Israël in
de periode van 445 tot ca. 425 voor Christus: de tijd van het Perzische Wereldrijk.
Veel Joden zijn al teruggekeerd naar hun
land en ook de tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van Jeruzalem nog
nooit opnieuw opgebouwd. En juist die
muren moeten de inwoners bescherming
geven.
Nehemia overlegt met God. In het 20ste
regeringsjaar van Artaxerxes (445 v. Chr.)
krijgt hij toestemming van die koning om
naar Jeruzalem te gaan en de herbouw van
de muren en poorten ter hand te nemen.
Nehemia vertrouwt op zijn God, maar
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Joden toch?

gebruikt ook zijn hersenen. Hij moet
landsgrenzen oversteken en bouwmaterialen verkrijgen. Daarom vraagt hij de koning om geloofsbrieven mee te geven.
Echt geen peulenschilletje om te vragen…

Neh.4:2: Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzzalem aan te vallen en er verwarring te stichten…de tegenstanders dachten ons onverhoeds aan
te vallen en te doden en zo het werk te stoppen…

Denk je maar eens in: Je vraagt je baas om
een paar maanden betaald verlof te krijgen, een geldig paspoort met visa en ook
maar meteen een heel vakantieequipement! Nehemia krijgt veel meer dan
wat hij vraagt; hij krijgt zelfs reisbegeleiding mee, een escorte van officieren en
ruiters!

De agressie tegen de Joden was wel hun
‘eigen schuld, dikke bult’. De Israëlieten
hadden deze en nog enkele andere volken
moeten uitroeien om voorgoed van hun
agressie en moordlust verlost te zijn. Maar
de Israëlieten waren/zijn ongehoorzaam en
deden/doen nog steeds wat goed was/is in
hun eigen ogen. Ook nu nog worden de
Israëlieten geconfronteerd met de ongehoorzaamheid van hun voorouders.
Ondanks alle agressie en tegenstand, blijft
Nehemia bij de les en houdt zijn ogen gericht op de Meester, God zelf. Hij roept het
volk op om te helpen.

Vijanden en sluipmoordenaars
Je zou denken dat na de voorspoedige reis
en inkopen alles op rolletjes zal gaan.
Niets is minder waar. Nauwelijks heeft
Nehemia z’n gezicht laten zien, of hij
moet op CIA-achtige manier inspecties
verrichten. Hij krijgt last van oude vijanden: Sanballat, de Horoniet/Moabiet, Tobia, de Ammonitische dienaar en Gesem,
vertegenwoordiger van Edom. Deze drie
vertegenwoordigen de broedervolken
Moabieten, Ammonieten en Edomieten)
van Israël, maar zijn de tevens de grootste
vijanden van Israël Israël.
Neh.2:10: Toen Sanballat en Tobia hoorden
dat er iemand was gekomen die het welzijn van
de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover

ontstemd.
Neh.2:19: Sanballat en Tobia en Gesem begonnen ons uit te lachen en te beschimpen…
Neh.3:33: Toen Sanballat hoorde dat de
muur door ons werd herbouwd, werd hij

woedend en in zijn ergernis bespotte hij de Joden… wat doen die zielige

Er zijn drie opmerkzame punten in het register dat in Nehemia 3 staat opgetekend.
1. Geloven in en vasthouden aan Gods
beloften
De Joden die in ballingschap waren gevoerd, bleven geloven in en vasthouden aan
Gods beloften van terugkeer. Zij legden
hun geloof en vertrouwen vast in de namen
van hun kinderen. En deze inmiddels volwassen geworden kinderen werken nu aan
de muur.
Ik noem er een paar:
Eljasib (moge God terugbrengen), Uzziël
(God is mijn krachtbron), Chananja (God
geneest), Sallum (de Heer heeft hersteld),
Binnuï (de Heer bouwt), Pedaja (de Heer
bevrijdt), Semaja (de Heer heeft gehoord.

2. Niemand heeft de vereiste be8
roepsopleiding
De bouwers aan de muren en poorten zijn
geen van allen ingenieurs, bouwvakkers,
metselaars of schilders en toch… doet
iedereen mee. Iedereen is met zijn plek
tevreden, zonder jaloers te zijn op een
ander.
Hogepriester en priesters, goudsmeden,
zalfbereiders, bestuurders, districtshoofden, opzieners, poortwachters en deurwachters, handelaren.
De heilige Geest neemt ons bij de hand en
gaat met ons langs de muur. Die Geest is
de Inspecteur. Hij vertelt hoe de mensen
heten, waar ze bezig zijn, waarmee ze bezig zijn, waarom ze bezig zijn. Hij toont
aan wie ijverig is en wie niets doet. Hij ziet
de motieven waardoor iemand wordt geleid. Alles wat wordt gedaan, wordt vastgelegd.
3. Samen sterk
Door het hele hoofdstuk heen wijst de
Geest ons op de saamhorigheid. De Joden
stromen van alle kanten samen om aan
het werk te gaan. Er komen bouwers uit
Jericho en uit Tekoa. Uit Tekoa kwamen
de helden van David, evenals de profeet
boer Amos! Er kwamen priesters uit de
omgeving van Jeruzalem meebouwen en
tempelwerkers met de bewoners van de
Ofel-heuvel.
Mannen en vrouwen uit alle lagen van de
bevolking. Ja, ook vrouwen. Want Sallum
(Neh.3:12) werkt samen met zijn dochters
aan het gedeelte tussen de Bakoventoren
en de Dalpoort! Misschien heeft Sallum
gehoopt dat zijn dochters voortrekkers
van de vrouwenbeweging zouden worden.
Nu maken ze hun handen vuil aan heel
iets anders.

Die dochters laten hun eigen bakoven
rusten en maken hun handen vuil met
cement en stenen!
En dan de goudsmeden met hun tere handen? Met cement maken, en stenen sjouwen hebben ze binnen de kortste keren
eelt en blaren!

Hoe onneembaar zou onze OASEgemeente zijn met zulke medewerkers!
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Conclusie
Wat in Nehemia onuitwisbaar is vastgelegd is het namenregister dat God heeft
laten optekenen. Het doet denken aan de
opsomming die Paulus geeft in Rom.16.
Bij elke naam schrijft hij: Groet Febe…,
groet Prisca en Aquilla…, groet, enzovoorts.
Nehemia 3 verwijst ook naar 1 Kor.3:8-9:
En wie plant en wie begiet zijn één; maar ieder
zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen
arbeid. Want Góds medearbeiders zijn wij...

En wat te denken van de deelnemende
Levieten. Zij waren de tempeldienaren en
zorgden dat de tempel en alle attributen
schoon en rein bleven. Op hun opleidingspapier (cv) staat gewoon dat zij Gods
interieurverzorgers zijn!

Dat geldt ook voor ons in de gemeente.
Daarom is het zo leerzaam om mee te
lopen met de Geest van God. Van elke
werker in Gods koninkrijk, waarin ieder
een eigen taak en terrein heeft, wordt de
naam door diezelfde Geest genoteerd.
Aan het begin van een nieuw seizoen
weerklinkt de vraag van de Geest:
Hé, jij daar… doe je mee?!
Heb jij je plek al ingenomen?
Waar draag jij je steentje bij?

Tot 10 x toe staat er: naast hem .. en daarnaast (3:2), naast hen… en daarnaast… en
verderop… (3:4), Daar weer naast… (3:5),
Naast hen… weer verder (3:7), enz.
Wat een geweldige groep mensen! Ze
bouwden zij aan zij en lieten zich zo gebruiken als levende stenen om de vijanden
de mond te snoeren. Daardoor is er zorg
voor ieder deel van de muur.

Marianne Loggers
13 augustus 2017

En driemaal kraaide er een haan...
Van een vriend kregen we een sterk
stukje muziek. Op verzoek stuurde
hij de juiste gegevens en ook de
tekst. Rob Favier, CD: Cirkels. Het
nummer heet: ik ben een superchristen.
Ik ben een superchristen voor wie dat nog
niet wisten. Ik weet het altijd helemaal te
maken. Ik doe alles elke keer echt alleen
maar voor de Heer. Ik word ook niet besmet door aardse zaken
Ik ben altijd positief, ik heb heel de mensheid lief, behalve... oe, dat mag ik niet beweren. In zaken van 't geloof doe ik steeds
wat ik beloof. U kunt dus nog wel heel
wat van mij leren
Ik wil mijzelf niet prijzen, maar ik wil je er
op wijzen: dankzij mij komt heel de wereld nog eens goed. Als Christen weet ik
echt wel hoe het moet
Moet er iets worden gedaan, dan sta ik
altijd vooraan. Mijn inzet is met niets te
vergelijken. Bel je midden in de nacht met
de grootste jammerklacht, dan kom ik...
dan komt mijn vrouw wel naar je kijken
Ik geef zelfs tien procent van mijn allerlaatste cent: ik stort of ik schrijf over of ik
pin. En als ik mij bemoei met een christen
in de knoei, dan help ik hem daar graag
weer verder in
Ik heb gewoon geen tijd voor trots en
ijdelheid. Dankzij mij komt heel de wereld
nog eens goed. Als christen weet ik echt
wel hoe het moet
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Ik ben blij dat ik niet ben als al die anderen, die maar kletsen en ze doen gewoon
geen fluit. Ze worden toch veroordeeld
Maar ik ben pas een voorbeeld: met mij
kan God tenminste nog vooruit. Hoi
Ik heb het voor elkaar, ik ben christen van
het jaar. Dat vertelde ik pas in een interview. Ik ben gewoon een kei, Jezus lijkt
wel wat op mij
Moet je kijken wat ik allemaal niet doe:
Kerkenraad, bejaarden helpen, fietsen
voor het goede doel, collecteren, rommelmarkt, is dat niet een heleboel
De jeugd erbij betrekken, gaan we samen
fijn op kamp. Als dat nog niet genoeg is, is
er vast nog wel een ramp
Maar toen ging ik dood
Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet
Ik stond daar voor Zijn aangezicht te stralen in het eeuwig licht
Gelukkig was ik er tevreden over: mijn
gedrag beneden. En ik dacht: Dat is fijn
als Hij op iemand trots kan zijn
Hij keek me aan en sprak: "Wat goed, dat
jij perfect weet hoe het moet. Je bent zo
trots en supergroot, maar daarvoor juist
ging Jezus dood. Want liefde zingt een
andere toon. Misschien zit ik wel op jouw
troon!"
Hij is toen voor mij opgestaan
En driemaal kraaide er een haan
En driemaal kraaide er een haan
En driemaal kraaide er een haan

Van de voorzitter Zendingscommissie
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Moesson ellende in Nepal

DIT IS OOK ZENDING – TENTENMAKER ZIJN.
In de maand die achter ons ligt heb ik een tentenmaker ontmoet. Tentenmaker? Dat is toch niets bijzonders, zegt u misschien. Nee, niet als
het iemand was die bij een tentenfabriek in Nederland werkte. Die daar
sheltertjes, gezinstenten of misschien zelfs grote circustenten vervaardigde. Maar dit was iets anders: een BIJBELSE tentenmaker. Zijn die er
dan ook? Jazeker! Zelfs al in de tijd van het Oude Testament. Waar haalde anders Abraham zijn tent vandaan?
De bekendste tentenmaker was Paulus. Hij was zelfs in dienst van een tentenmakersbedrijfje in Korinthe, eigendom van een Joodse broeder uit Pontus. Handelingen 18:1-3
(NBV: leerbewerker; NBG tentenmaker). Paulus oefende dit beroep uit zolang hij geen
ander levensonderhoud had. Daarnaast verkondigde hij de boodschap van Jezus Christus. Zo kon hij de taak waarvoor hij geroepen was in Korinthe volbrengen.
En nu dan? Zijn er nog steeds tentenmakers? Jazeker! Alleen wordt dat begrip nu anders ingevuld. Tentenmakers zijn nu mensen die zich geroepen voelen om de boodschap van Jezus Christus te brengen in landen waar dit door de overheid verboden is of
waar het bijzonder moeilijk gemaakt wordt. Bijvoorbeeld in veel Islamitische landen. In
zulke landen krijg je als zendeling, beslist geen verblijfsvergunning. Hoe kom je dan
binnen? Als leraar, arts, verplegende, sportleraar of zakenman.
Zo ook de tentenmaker die ik ontmoette. Deze geeft les en ….. coacht een sportploeg.
En blij dat ze met hem zijn! Maar in de contacten die er uit ontstaan, komt het geloof in
de Zoon van God, Jezus, regelmatig ter sprake. En dat mag toch? Vragen beantwoorden over je persoon en je geloof? Wat is het dan heerlijk als mensen Jezus als hun persoonlijke Redder leren kennen!
Hans Cramer

Sparen voor Nepal
De Volvo’s hebben in het seizoen 2016-2017 elke bijeenkomst bijgedragen aan het spaarpotje voor Simon. Hij is
de jongen in de gele sweater. Simon heeft een verstandelijke beperking, maar kan een heel goede timmerman worden. Daarvoor heeft zijn pleeggezin geen geld. Vader Lazarus is fulltime voorganger van een gemeente met 800 arme
tot zeer arme gevlogen. Geen vetpot dus voor het gezin Hitaishi. Met de spaarpot van
de Volvo’s kan niet alleen de opleiding van Simon maar ook (een deel van) het schoolgeld van de andere kinderen betaald worden. De Volvo’s spaarden € 215,45.

De natte moesson duurt in Nepal doorgaans van begin mei to begin oktober. In
die periode kan het af en toe flink regenen
en ook flink tekeer gaan met donderbuien
en veel wind. Tijdens zo'n bui kunnen er
geweldige hoeveelheden water vallen. Tot
zover geen bijzonderheden voor Nepalese
begrippen.
Dit jaar begon de moesson (veel) te laat,
met dus in het begin veel te weinig regen
wat funest kan zijn voor de rijstteelt. De
afgelopen dagen is er echter zoveel water
naar beneden gekomen, dat er op veel
plaatsen in het zuiden van Nepal heel grote problemen zijn ontstaan.
Resultaat van dit alles:
• meer dan 140 dodelijke slachtoffers
zijn (en worden er nog velen vermist),
• tienduizenden families zonder huis
• grote tekorten zijn aan eerste levensbehoeften zoals eten en schoon drinkwater.
• meldingen van besmettelijke ziektes.
• bovendien is er op veel plaatsen ook
niet veel over van de rijstvelden, de
oogst kan daar als verloren worden
beschouwd.
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Ik heb diep respect voor de kerken in
Nepal, die op veel plaatsen hulp bieden
aan de slachtoffers. Ook ACN (waar ik
vorige keer over vertelde) heeft alle zeilen
bijgezet om hulp te bieden. Vanuit Nederland hebben we ook al giften kunnen sturen om te helpen, maar er is nog veel
meer nodig.

"Hoe zou jij het vinden om geen huis meer te
hebben en onder een zeiltje in de modder te moeten
bivakkeren. Hoe zou jij het vinden om niet te
weten wanneer je weer eten kan krijgen? Hou zou
jij het vinden je hele toekomst in één keer letterlijk weggespoeld te zien worden?"
Laten we deze mensen helpen om te overleven en ook om ze een nieuw toekomstperspectief te bieden.
Giften kunnen via de gemeente overgemaakt worden o.v.v. moesson Nepal.
Jan Smit
Voor meer info zie https://www.h4n.nl

Chikungunya in Bangladesh
Net na het uitkomen van het OASE
magazine juli-augustus kwam er via de
bank nog € 50,00 binnen voor
Bangladesh. Dat geeft de zendingszondag van 18 juni een totaalbedrag van
€ 419,90. Dit is waar een kleine OASE-

gemeente groot(s) in kan zijn!
Beste broeders en zusters,
Er heerst hier weer een andere ziekte die
door muggen wordt overgebracht: chikungunya. Hier hadden wij nog nooit van gehoord. Normaal worden muggen in de
avond en nacht actief, maar deze mug
heeft de dag gekozen. Mensen die deze
ziekte krijgen ontwikkelen hoge koorts en
veel pijn in hun lichaam. Het blijkt zo intens te zijn dat men voor anderhalf tot
twee maanden is uitgeschakeld. Er zijn hier
veel mensen die dit door moeten maken.
Er is geen medicijn dat kan helpen. Paracetamol en veel drinken wordt aangeraden en
dan maar wachten tot het weer overgaat.
Bid om Gods bescherming, ook voor ons.
Iedere week zit Freek samen met de twee
voorgangers die werkzaam zijn in Bhatara,
Satarkul en Kalachandpur. We bespreken
de diensten, de projecten en kijken hoe we
problemen kunnen aanpakken. Na dit ad-
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Aanpassen, aanpassen en aanpassen...

Ze zijn al weer enkele weken in Nederland. Dat is aanpassen geblazen, want
na 30 jaar Ghana is Nederland toch
een beetje ‘vreemd’ voor Hanneke.
Toch meldde ze zich via de mail op
z’n Drents "een goeien oamd". Voor
Michael is het veel meer aanpassen,
want Nederland is niet zijn thuisland.

komt, hoorde hiervan en komt er nu ook
bij zitten. Voor de studie gebruiken we
materiaal van de Bijbelschool waar Freek
ook lesgeeft.
Op het ogenblik gaan we door een boek
dat ons weer helpt om de basis van ons
geloof aan te scherpen. We praten dan
over wie God, Jezus en de Heilige Geest
zijn. Ook komen de engelen aan de beurt
en natuurlijk ook de Bijbel, het Woord
van God.
Eigenlijk doen we hetzelfde op vrijdagen.
We krijgen dan een groep mensen van
bovengenoemde kerken bij ons aan huis.
Voor hen gebruiken we ook Bijbelschool
materiaal. We gaan op het ogenblik door
een overzicht van het Oude Testament.
Dit is allemaal vrijwillig, maar het is bijzonder om te zien hoe men steeds weer
komt en meer wil leren over het leven
met onze God.
Het is erg warm en vochtig. De temperatuur ligt dicht bij de 35 graden. De luchtvochtigheid is bijna 80%. Het is benauwd
en het neemt veel van onze energie weg.
Het heeft dit jaar bijzonder veel geregend.
Een groot deel van de rijstoogst is daardoor verloren gegaan. Er moet nu rijst
ingevoerd worden. Water loopt laag gelegen huizen binnen. Het is een erg moeilijke tijd voor veel mensen.
Met ons gaat het goed. Freek gaat weer
naar de Bijbelschool. Mina is erg druk
met het helpen van mensen. Wij wonen
in een wijk waar we geen waterproblemen
hebben.
Veel dank voor de giften en voor de gebeden voor dit land en voor ons.
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Op 17 september zijn we weer in De
Oase om te laten zien en horen hoe
Voor elke zendeling is het aanpassen het zendingswerk hen in de afgelopen
geblazen. Aanpassen om je koffers te 2 jaren heeft bezig gehouden.
Ze komen met een totaalprogramma:
pakken en thuisland achter te laten.
filmpje, boodschap en zullen de kindeAanpassen aan je ‘werk’land en de
ren daar ook bij betrekken!
bevolking. Aanpassen aan de andere
Dat wordt voor ons in De Oase dus
culturen, andere gewoonten, andere
wetten en regels. Elke keer opnieuw, ook aanpassen; even onze eigen gena elk verlof. Want in een paar weken woonten en cultuur laten voor wat ze
zijn. Gewoon op zendingsreis gaan!
tijd kan er heel veel veranderd zijn!
Dat geldt ook voor Michael en
Hanneke Awimbilla uit Ghana.

Let op: in deze dienst zal er een extra
collecte zijn voor het werk in Ghana!

Goed gemutste kinderen in Kenia
Esther Goudsblom schreeuwt het echt niet van de
daken, maar ze breit er ijverig op los. Tientallen
van haar mutsen hebben een hoofd gevonden in
zowel Kenia als Roemenië.
In het laatstgestuurde kledingpakket (de foto’s zijn
nog niet binnen) naar Kenia zaten ook weer mutsen door Esther gebreid. Om elk kind toch een
eigen muts te geven, zijn ze versierd. Elke muts
een eigen strikje.

Smakelijke dagbesteding
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Elke donderdagmorgen komt Marianne Loggers me ophalen. Het is altijd een verrassing wat we die dag gaan doen. Soms een tochtje maken door de Betuwe, soms naar de
Blauwe Kamer of gewoon jonge dieren kijken, soms winkelen of uit eten gaan.
Ik heb ook geleerd 3D-kaaarten maken. In augustus heb ik
weer iets nieuws geleerd: bakken. Eerst cupcakes, die ik versierde met glazuur en een fondantvlinder. Ik moest heel veel
zelf doen, zoals deeg mixen, fondant uitrollen, deeg kneden
en met deegvormpjes werken. Marianne keek toe.
Ook heb ik scones gemaakt met aardbeienjamvulling en een
dot slagroom erop. Ik wist niet dat die gebakjes zo lekker
konden zijn! Marianne controleert altijd mijn bloedsuiker om
te zien of ik ook van mijn eigen baksel mag proeven.
De laatste keer heb ik zandkoekjes gemaakt. Elke keer mag
ik van mijn baksel meenemen naar De Hoevelaar, waar al
mijn huisgenoten en verzorgers kunnen zien en proeven wat
ik gemaakt heb.
Louise van Otichem

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres magazine: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres en tijd samenkomsten: Torenlaan 38 te Zeist, ‘s zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor ‘Torenlaan Theater’

Studiekatern De Bijbel, inleiding en overzicht

K1

Vooruitblik en toelichting op enige Nederlandse Bijbels. De serie artikelen over de vrucht van de Geest is nu afgesloten. Wat volgt?
Er komt een serie artikelen over de Bijbel. Eerst wordt in een korte algemene inleiding enige Nederlandstalige Bijbels besproken. Dan volgt een
overzicht van de grote lijnen in de Bijbel, daarna één of meer artikelen
per Bijbelboek of groep boeken. De serie heet: De Bijbel, inleiding en
overzicht.
John L.Karsten
Enige Nederlandse Bijbels
Het Oude Testament, het eerste deel
van de Bijbel, is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en enige
hoofdstukken in het Aramees. Het
Nieuwe Testament is geschreven in
het Grieks, toen veel gesproken als
handelstaal in de landen rond de Middellandse zee. De hele Bijbel is vaak
vertaald. In wat volgt, sta ik stil bij enige Nederlandse vertalingen en hoe zij
vertaald zijn. Deze zijn: Statenvertaling
(1637), Bijbel Vertaling 1951 (NBG),
Willibrordvertaling (1995), Groot
Nieuws Bijbel (1983), Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004, Bijbel in Gewone Taal (BGT) 2014 en Herziene Statenvertaling (2010). Op internet zijn
oorspronkelijke talen overgezet in wat
Bijbelvertalingen te vinden op:
toen gewoon Nederlands was De eerwww.debijbel.nl
ste uitgaven hadden uitgebreide aantekeningen en ook de zogenaamde apocriefe boeken waren vertaald. In latere
Statenvertaling (1637)
jaren is de schrijfwijze van woorden
gemoderniseerd. Toch is de vertaling
Deze protestantse Bijbel uit 1637 was voor gewone lezers nu ook nog moeitot halverwege de vorige eeuw de
lijk te lezen.
meest gebruikte vertaling. De vertalers
hebben de woorden en zinnen in de

Deze vertaling was mijn tweede Bijbel,
naast de Engelse King James Version.
Toen ik in 1961 al lezend in Leviticus
aankwam, waarin de offers van vaarzen (dat zijn eenjarige kalveren) stond,
kreeg ik de NBG 1951.

Willibrordvertaling (1995)
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Dit is een
Roomskatholieke
vertaling,
die echter
door Rome
Bijbel Vertaling 1951. NBG 51.
niet is
goedgeDeze vertaling is wellicht het meest
keurd om
bekend onder de generatie die na de
oorlog is geboren. Vaak wordt het “de in de
nieuwe vertaling” genoemd, ter onder- viering
scheiding van de oude Statenvertaling. (of mis)
gelezen
te
De vertaling was gebruikelijk in Proworden.
testantse kerken en gemeenten. GeEr is strikt genomen niets specifiek
maakt door oudere hoogleraren was
het gebruikte Nederlands eigenlijk nog Rooms aan deze vertaling. Daarom
zijn zeer behoudende katholieken er
vooroorlogs. De vertaling was gebaniet over te spreken. De tekst in de
seerd op de wetenschappelijke uitgaven van de oorspronkelijke talen. Toch duurdere uitgaven gaat gepaard met
inleidingen, aantekeningen en tekstverwas het ook een voortzetting van de
wijzingen die uiterst nuttig zijn. Zo
Statenvertaling. Dat is vooral daaraan
worden onder andere personen en
te zien dat, waar er in het huidige
Griekse testament woorden of gedeel- plaatsen uitgelegd.
ten ontbreken, zij wel in de NBG51
staan, en wel tussen vierkante haakjes.
Groot Nieuws Bijbel (1983)
Deze vertaling uit 1983 was niet bedoeld voor kerk en kansel, maar voor
mensen die het ouderwetse Nederlands van de NBG 1951 niet konden
volgen. De ondertitel was dan ook
“een vertaling in omgangstaal”. Aan
deze vertaling lagen nieuwe inzichten
ten grondslag, opgedaan door vertalers
die werkten in talen die helemaal anders waren dan Grieks, Hebreeuws en
westerse talen.

De nieuwe werkwijze was als volgt. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) K3
grondtalen werden omgezet
2004
(aanvankelijk in Engels) in kernzinnen
met
Het idee voor een nieuwe Bijbelvertaling voor de kerken kwam van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik was in
de vergadering van de Raad van Contact en Overleg inzake de Bijbel, een
overlegorgaan van bijbelproducenten
en bijbelgebruikers dat nu niet meer
bestaat.

verbindingswoorden. Dan werden de
kernzinnen in begrijpelijk Nederlands
omgezet. Daarnaast werden begrippen
geanalyseerd en zo nodig vereenvoudigd. Zo is het woord “schaap” in landen zonder schapen vertaald als “dier
dat op een lama lijkt”. Deze vertaling
was een gezamenlijke uitgave van het
Nederlands Bijbelgenootschap en de
Katholieke Bijbelstichting.
De uitgave is herzien in 1996. Daarbij
is de Nederlandse spelling aangepast
aan de nieuwe regels. Deze uitgave is
in de zondagschool van De Oase gebruikt tot de Bijbel in Gewone Taal
uitkwam in 2014.

Neerlandicus.
Het lijkt dat naarmate geleerden beter
worden in Hebreeuws en Grieks zij
minder oog hebben voor wat goed en
verstaanbaar Nederlands is.

terecht zijn gekomen. Er is 13
K4
jaar aan de vertaling gewerkt en
thans wordt aan een herziening gedacht. Deze vertaling is nu de kanselbijbel in de PKN en vele andere kerken. In 2016 is deze vertaling gekozen
tot boek van het jaar.
Tot zover een eerste aantal Bijbeluitgaven. In het OASE-magazine van
oktober zal dit hoofdstuk ‘Enige Nederlandse Bijbels’worden afgesloten
met de bespreking van de Bijbel in
gewone Taal (2004) en de Herziene
Statenvertaling (2010).

In Engeland
was in 1970 een
nieuwe vertaling verschenen, de “New
English Bible”,
inmiddels in
1989 herzien
uitgegeven als
de “Revised
English
Bible”.

Voor nu heb ik nog een slotvraag.
Welke vertaling heeft u en leest u?

Het nieuwe van deze vertaling was dat
het geen voortzetting was van de
vertaaltraditie die teruggaat tot William
Tyndale en die in de King James Versie en diens opvolgers zoals de Revised Version en de Revised Standard
Version, vervat is.

Daarvoor zorgen is de taak van de
Neerlandicus. Daarenboven waren er
uit allerlei kerken en synagogen supervisoren, die commentaar gaven op de
concepten. Ik had het voorrecht om
dit gedurende het hele traject, 13 jaar
lang dus, te mogen doen.

Zo is de Nieuwe Bijbelvertaling niet
een herziening van de Statenvertaling.
De vertaling is literair en richt zich op
de geoefende Nederlands lezer. Dat is
ongeveer 40% van de Nederlanders.
Er is vertaald door twee mensen met
steeds een bijbeltaalkenner en een

Belangrijk bij het vertalen is het onderscheid tussen taalkenmerken en tekstkenmerken. Taalkenmerken zijn taaleigen en moeten niet vertaald worden,
tekstkenmerken wel. Hierin is een verschil te zien met de Statenvertaling en
de Herziene Statenvertaling, waar vaak

Een gemeentelid vertrouwde mij toe
dat zij altijd eerst in De Bijbel in Gewon
Taal leest, en dan hetzelfde stuk in de
Nieuwe Bijbelvertaling. Een prima idee.
John Karsten

