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Abraham: uitverkoren voor ons
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Op zondag 1 oktober opende René Houtman de Schrift met
een klinkende boodschap. Tevens een sterke onderbouwing
van ons jaarthema ‘Wonen bij God’.
De boodschap wordt hier kort weergegeven.
De hele tekst is beluisteren via de website of op cd (te bestellen bij Boy van Abkoude, onze audioman).
Daar staat Abraham
Hij kijkt uit over de wijde vlakte, de bergen in de verte. Achter hem de tenten
waar hij woont met z'n vrouw en z'n
knechten. Vóór hem het gebied waar z'n
kudden weiden. Het land waar hij is opgegroeid en altijd heeft gewoond.
Maar nu heeft hij die stem gehoord:
Ga weg…
• uit je land: weg van de vruchtbare
grond, prima streek voor mensen met
grote kudden dieren,
• bij je familie: zij betekenen voor hem
bescherming, veiligheid, contact.
• bij z’n naaste verwanten.
Steeds dichterbij komt het: land, familie,
naaste verwanten. Alles wat hem lief is.
Moet hij vertrekken? Alles achterlaten?
Al die steun en veiligheid en zekerheid
opgeven, z'n hele leven op losse schroe
ven? Onbekende toekomst tegemoet: het
land dat Ik u wijzen zal. Vage aanduiding:
waar zal hij uitkomen? En wat zal hij er
aan treffen? En waarom?
Die stem zegt: Ik zal u tot een groot volk
maken. Moet je net tegen hem zeggen: hij
en z'n vrouw hebben helemaal geen kinderen. Al jaren getrouwd, maar nooit een
baby gekregen.
Een groot volk? Wat zou die stem met
hem willen? Wat zou die God met hem
van plan zijn?

Wat zoekt God hier bij deze tenten, bij deze man? Een man die alles heeft, behalve
toekomst. Beeld van de mens, van de wereld op zich: wat een rijkdommen, wat een
vermogen, een hele cultuur, wetenschap,
technische macht. En toch: zonder toekomst, doodlopende weg. Straks zal Abraham sterven, en wat blijft er van hem over?
Wie zal er nog aan hem denken?
Maar ook van Gods kant: wat zoekt Hij bij
deze man?
In Gen.11 staat: die en die verwekt die, en die
verwekte die… zonen en dochters. Maar Abraham verwekte niemand, bij hem loopt het
dood. Hij kan rijk zijn, goeie positie hebben, maar hij is onbruikbaar voor God.
Een belangrijk punt in de geschiedenis
God gaat op weg naar de verlossing van de
wereld. Op weg naar een volk dat Zijn volk
zal zijn. Uit dat volk zal de Man geboren
die de wereld zal redden.
Aan het begin van die weg een kinderloze
man. Aan het begin van die weg menselijke
onmacht. God zegt niet: Abraham, jij bent
rijk, je hebt het ver geschopt, - met jou kan
Ik wat beginnen.
God moet door een complete onmacht
heen breken: Abraham, je bent rijk, maar
waar is je toekomst?
Abraham: een machteloze man. En van die
machteloze man gaat God iets maken.
Daarvan maakt God het begin van Z'n hele
weg door de geschiedenis.

Misschien voelen we ons ook onmachtig:
ach, God, wat moet U met mij? Wat breng
ik ervan terecht in het geloof?
Daar hoeft God het ook niet van te hebben: wat wij ervan terecht brengen.
God maakt een nieuw begin: Abraham - via
Abraham naar Israel - via Israel naar Jezus
Christus. De bijbel begint bij de schepping:
de hele wereld, de mens, de hele mensheid
in Gods aandacht. God is op zoek naar de
volken, Hij heeft de wereld lief: In u zullen
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
God gaat in Gen.12 een soort omweg
maken: Hij roept één man, Abraham, Hij
gaat op weg met één volk apart: Israel.
Maar die omweg dient om alle volken weer
te vinden.

Dat is nou uitverkiezing.
Lastig woord, vaak op verkeerde
manieren gebruikt. Maar het staat in
de Bijbel. Wat betekent het dan?
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God kiest. God haalt een aantal mensen
eruit om weer bij alle mensen uit te komen.
Uitverkiezing zet je nooit op jezelf: het is
Gods liefde voor jou, om daardoor anderen
te bereiken.
God zoekt de wereld, God plaatst ons tussen mensen.
Zegen is de maat van God
En dan het woord ‘zegen’: het komt vijf
keer voor. Is het niet wat té?
U zult één en al zegen zijn…
Dat is nu typisch God: als God komt, komt
Hij ook helemaal.
Als Hij je kiest, kiest Hij je helemaal.
Als Hij met je op weg gaat, geeft Hij Zich
helemaal.
Dan valt Zijn liefde helemaal over je heen.
Hij gaat Zelf met ons op weg: Híj geeft
Zich.
God spreekt niet op de maat van Abraham,
Hij spreekt op de maat van Zichzelf: uit de
volheid van Zijn eigen liefde.

Uitverkiezing?!
Abraham wordt uitgekozen, uit alle mensen
één man. Maar hij wordt uitgekozen om
voor alle volken tot een zegen te zijn. Zo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, … dat begint hier: uit
het volk van Abraham, één van zijn nakomelingen door wie alle volken zullen worden gered.
God zet één man apart om tenslotte
weer bij alle mensen uit te komen. God
zet één volk apart om weer bij alle volken uit te komen.

God vraagt van Abraham wel een offer:
verlaat je land, verlaat je familie, verlaat je
naaste verwanten. Maar wat een belofte
staat ertegenover: een groot volk, en één en
al zegen.
God kan soms veel van je vragen.
Maar Hij staat er garant voor dat je er
altijd beter van wordt.

De ‘oudjes’ doen het goed
Lieve mensen van de Volvo-kring,
Wat een enorme verrassing om opnieuw
zoveel geld (€ 259,00) voor Nepal te mogen
aannemen. Het zal een enorme verlichting
zijn voor het onderhoud van 1,5 jaar voor
Simon. Hij is nu 14 jaar en moet nog 2 jaar
naar school. Pas daarna mag hij bij een baas
in dienst om een vak te leren. Simon kan
heel moeilijk leren, maar werken wil hij
graag, iets maken en mensen blij maken.
We mogen bidden dat hij God nog net zo
lief, of nog meer, zal blijven hebben. Dat
zal hem troost geven in een leven dat voor
hem niet gemakkelijk zal zijn. De liefde die
we Simon betonen door middel van het
geld voor zijn scholing en alles wat daarbij
hoort, kan balans brengen in zijn moties.
De traumatische ervaringen in de eerste 4
jaren van zijn leven zijn als diepe littekens,
soms voel je niets meer er van en dan ineens die stekende pijn!
Een moeder die hem in het ravijn wilde
gooien, en dat jaren lang heeft gezegd. Een
moeder die haveloos en laveloos met hem
door de straten zwierf en toen ze hem weg
wilde geven, was er niemand die hem wilde
hebben.
Ik zie hem nog voor me, een heel klein
mannetje, 4 jaar, de eerste keer dat hij in de
kerk in Pokhara binnen kwam. Hij durfde
niemand aan te kijken, hij durfde er niet te
zijn.
Hij was keurig aangekleed door de nieuwe '
moeder'. Het zou heel lang duren voordat
hij kon geloven dat hij mocht blijven en
ook nu nog mag zijn wie hij is. Het duurde
heel lang voor hij de clown werd die hij nu
zo af en toe is. En toch is hij degene die nu
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op mensen afstapt en vraagt hoe het met
hen gaat en hen vriendelijk aankijkt.
Lazarus werkt voor een christelijke organisatie die hulp verleend in de bergen, medische hulp en noodhulp zoals na de aardbeving. Ook is hij oudste in de kerk en
krijgt een kleine vergoeding daarvoor, ik
zeg vergoeding. Want ze kunnen er niet
van leven.

OASE: lief, leed en ander nieuws
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Deze week ontvingen wij een bericht van overlijden en begraven van Tonny Puijk.
96 jaar zette zij voetstappen in het zand
Nu wordt zij door de Heer gedragen

Tonny Puijk
Houten, 3 april 1921

† Delft, 10 oktober 2017

Familie Leenders, Delft
Overeenkomstig haar uitdrukkelijke wens heeft de begrafenis in besloten kring
plaatsgevonden.

Wat was ze altijd actief betrokken bij al het gemeentegebeuren. Hoe enthousiast nam ze
lange tijd deel aan de vrouwenkring en daarna aan de ouderenkring. Enkele jaren gelden
vonden haar kinderen het beter dat ze naar Delft verhuisde; dichter bij de kinderen.
Die afstand was voor Tonny te groot om intensief contact te houden. Wel las ze nog tot
voor kort het OASE magazine.

Het belangrijkste is ook dat ze de kinderen van Jezus vertellen die zoveel van hen
houdt. Elke avond en morgen zingen en
bidden ze met elkaar en lezen uit de bijbel!
Het is een heel verhaal geworden, maar ik
ben zo blij met dit geld. Er was eens de
vraag of we hem wilden adopteren, maar
daar ben ik niet op in gegaan. We weten
niet of we dat kunnen waarmaken. Maar
elk jaar is een cadeau.
Prijst God voor dit geschenk!
God zegenen jullie en we hopen elkaar
binnen niet al te lange tijd weer terug te
zien!
Lieve groet van ons beiden,
Jan en Aukje

Op twee mensen na zijn al de ouderen op deze foto ons al voorgegaan naar de eeuwige
woning bij God. In het midden: Tonnie Puijk.
Leen Birkenholz (midden boven) kan om gezondheidsredenen niet in de diensten
komen, maar leest nog altijd met interesse het OASE-magazine. Sylvia de la Parra
(rechts onder) woont bij haar dochter op Aruba. Zij is niet in staat nieuws op te nemen.

Alle kinderen en (groot)ouders opgelet!
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Zendingsgiften van september

30 jaar jong

Voor Ghana is er via de bank € 135,00
binnengekomen. De collecte bedroeg al
€ 158,95. Een totaal bedrag van € 293,95.

Ik was op zoek naar papieren van mijn
in 2004 overleden moeder.. Tussen die
papieren trof ik oude
foto’s, onder meer die
van de ouderengroep (zie
pagina 6) en een
OASE-nieuws uit 1994.

Na een oproep uit Bangladesh voor hulp
na wateroverlast/vluchtelingenstroom
van Rohingya’s is er € 715 binnengekomen. Er is extra € 25 overgemaakt voor
Rohingya’s en nog € 75 toegezegd. Totaal
€ 815,00.
Voor hulp aan slachtoffers van de moessoen in Nepal is € 10,00 binnengekomen.
De kinderen van de zondagsschool hebben € 48,50 bij elkaar gespaard voor kinderbijbels voor Tsjernobyl.
Kom je ook naar de gymzaaldienst? Zondag 15 november van 10:00-12:00
uur. In de Jagerlaan 17 te Zeist. Groetjes,tieners en zondagsschoolleiding.

Uitnodiging
Esther Goudsblom maakt ons attent op een
bijzonder event: een kerstmusical!
Zondag 10 december 15:00 uur in het gebouw
van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 20, 3703 CB ZEIST
Vrije toegang, wel een collecte.
Uitgevoerd door:
Pamfanos (Zeist), - Esther zingt!!! - ,
Seni suara (Amersfoort),
Serafim (Amsterdam)
Inikoor (Voorburg)
The Jewels ( Amsterdam)
Ad hoc kinderkoor
Ad hoc combo
Onder leiding van: Rubijanto Soetanto
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Het viel me meteen op
hoe oud ons magazine
is. Ja, iets jonger dan de
leeftijd van de gemeente, maar toch…
Ik kan geen reden bedenken waarom ik dat blad bewaard heb,
maar was nu wel erg nieuwsgierig naar de
inhoud.

Inclusief het spaarbedrag van de Volvokring (zie pagina 5) is er totaal € 1.426,45
ter beschikking gekomen voor het werk
overzee!

Dubbele verhuizing
Tim en Letty Scheld
gaan met hun zoontjes Luc en Allon
verhuizen.
Op 1 november gaan ze naar Nepveulaan
29, 3705 LA ZEIST
Let op:
Op 15 november verhuizen ze dan weer
naar Brugakker 5638. 3705 MS ZEIST
Ze zijn telefonisch niet meer bereikbaar
op het vaste nummer!

Ik las het rubriekje ‘kennismaking’ van de
hand van Dee Schuijt, inmiddels ook al
opgenomen in de ‘wolk van getuigen’
Dee introduceert in haar rubriekje een
nieuw lid. Ralf Karsten werd een dag voor
zijn 18de verjaardag zelfstandig lid.
Opmerking van Ralf: “Ik vind lid worden

niet zo’n grote stap. Ik voelde me altijd al
lid.!” Ralf heeft een lange adem, want vandaag is hij nog steeds lid en voortrekker
van de tieners en jeugd.
Marianne Loggers

Van de voorzitter Zendingscommissie
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JE WEET HET NOOIT . . .
Op de bijbelschool waar ik – lang geleden – geweest ben, deden we allerlei soorten ‘ouderwetse’ evangelisatie. Ieder jaar ging je een paar weken op campagne (‘outreach’ zouden we het nu noemen). Dan was een
klein groepje studenten te gast bij een plaatselijke kerk. Een intensieve
tijd. Er waren overdag kinderclubs. De studenten gingen van deur tot
deur om gesprekken te hebben over het geloof en boeken en bijbels te
verkopen. ’s Avonds waren er samenkomsten waarin de mensen uitgenodigd werden
om Jezus Christus als hun Heer en Heiland aan te nemen.
Dat soort activiteiten waren er tijdens de rest van het schooljaar ook, maar dan wel in
de stad waar de bijbelschool stond en in de omgeving daarvan. Zo stond een keer een
groepje studenten te zingen en te getuigen van Jezus op straat in de buurt van de haven.
Om beter gehoord te kunnen worden hadden ze een megafoon bij zich. U weet wel:
zo’n grote toeter die je voor je mond houdt en waar je stem dan tien keer zo sterk uit
komt.
Plotseling kreeg één van de studenten het op zijn hart dat hij zijn getuigenis niet in het
Engels (de taal van het land), maar in het Duits moest geven. Dwaas! Niemand zou het
immers verstaan?
Maar aan de overkant van de straat stopte een groepje mannen. Ze luisterden. Een paar
van hen staken de straat over. Het waren Duitsers. Zeelieden van een schip dat iets verder op in de haven lag. Die middag kwamen een paar van hen tot bekering.
Toeval? Gewoon gehoorzaamheid. Maria, de moeder van Jezus, zei het zo tijdens de
bruiloft in Kana: “‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’” (Joh 2:5b NBV).
Hans Cramer

Het gaan naar de Bijbelschool wordt
steeds lastiger. Door regens en overstromingen zijn de wegen er beschadigd. Op
moeilijke plekken probeert het verkeer via
stukjes van de berm verder te gaan. De
bermen zijn verzadigd met water en veranderen in modderpoelen. Daarin komen
vrachtwagens vast te zitten die dan op
hun beurt het verkeer tot stilstand brengen. Het gaat hier om tweebaanswegen die
eigenlijk te smal zijn voor twee brede
vrachtwagens die als tegemoetkomend
verkeer elkaar moeten passeren. Op mijn
laatste trip kwam ik een uur te laat op de
school aan.
Het is echter wel een feest om daar te zijn.
De studenten doen erg hun best. Ik sloot
op die dag dat ik zo laat kwam de module
over het Evangelie naar Johannes met ze
af. We zijn nu begonnen met het bestuderen van de boeken Daniel en Openbaring.
In deze module heb ik al een paar keer
lesgegeven. Het kost me deze keer minder
tijd om voor te bereiden.

Mensen die naar de Hotelkerk komen 10
hoorden hiervan en vroegen of ik dit
ook met hen kan doornemen.
Dat gaan we nu op vrijdagavonden doen.
We komen dan samen bij
iemand thuis die niet zo ver bij ons vandaan woont.
Om nog even op de Bijbelschool terug te
komen: om half twaalf zit het lesgeven er
op. Er gaat dan een bel en alle studenten
gaan naar de eetzaal. Ik doe met ze mee.
Er is voor de studenten een soort buffet.
Zij halen daar hun eten dat altijd uit rijst
met gebakken groente bestaat. Er is dan
een ei, stukje vis of kip bij. Het eten is
eenvoudig, lekker en meestal behoorlijk
gekruid. Natuurlijk eten we allemaal met
onze handen.
Veel dank voor jullie gaven en gebeden.
Bid vooral voor de Bijbelschoolstudenten.
Freek en Mina

Feest in Nepal
Bericht van Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Het regenseizoen zou al over moeten zijn, maar het
gaat nog maar door. Via kerken in het noorden hebben
we veel mensen kunnen helpen met voedsel en andere
zaken, zoals kleding en medicijnen, die nodig zijn . Nu
worden ze ook geholpen met bouwmaterialen om huizen weer op te bouwen
(golfplaten, bamboe palen, enz).
Voor de Rohingya vluchtelingen in het zuiden maakten we rond de 1000 pakketten met
eerste levensbehoeften. Vrijwilligers van de kerken ter plaatse en ook vrijwilligers vanuit
Dhaka gingen uit om dit aan mensen te geven en om met hen te praten en om hen te
bemoedigen. Veel dank aan iedereen die dit financieel mogelijk maakte.

Het is de tijd van de grote feesten in Nepal. Een groot deel van de bevolking is de afgelopen maand “on the move”
geweest.
Alleen al in de Kathmanduvallei zijn naar schatting een
miljoen mensen weggetrokken om met hun familie in
de dorpen de belangrijkste
Hindoefeesten van het jaar
te vieren, Dasaai en Tihar.
Inmiddels zijn die miljoen
mensen weer terug naar huis
of onderweg naar huis.

Een ander feest wordt (werd) 31 oktober
gevierd. Eén van de oudste evangelisatiebewegingen in Nepal viert dan haar 25jarig bestaan. Het gaat hierbij om Nepal
Gospel Center (voorheen Nepal Gospel
Outreach Center).

afgelegen gebieden, en naast de
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schriftelijke cursussen worden er
ook diverse vervolg trainingen gegeven..

De organisatie is ook flink gegroeid. Er
zijn meerdere vaste medewerkers in
dienst die allen van giften leven.
Het begon allemaal in een slaapkamertje,
Sita en Resham hebben inmiddels het
haar bed was haar bureau. Daar begon Sita stokje overgegeven aan hun zoons, die
(samen met haar man Resham) een schrif- het werk op een voortvarende manier
telijke cursus over het christelijk geloof
voortzetten.
voor niet-christenen. En dat in een land
waar nauwelijks straatnamen en huisnum- Een paar jaar geleden was ik in de gelemers bestaan!
genheid om een paar van die nieuwe
kerkjes te bezoeken. Voor de bouw van
een viertal kerkjes hebben we ook financiële ondersteuning kunnen geven. Ik was
zeer onder de indruk van wat God door
deze mensen gedaan heeft en nog steeds
doet.
In februari 2018 hoop ik hen weer te ontmoeten.

Inmiddels hebben meer dan een half miljoen mensen deze cursus gevolgd. Velen
van hen zijn daarna ook een volgeling van
Jezus geworden. Tientallen kerken zijn er
de afgelopen jaren gesticht tot in de meest
Resham gaat voor in het kerkje in Jhyaalbas
NIEUWE WET
Afgelopen maand is er een nieuwe wet
door de president getekend, waardoor
evangelisatie en veranderen van geloof
weer strafbaar worden gesteld in Nepal.
Later daarover meer.
Jan Smit

Terug naar Ghana

Lieve vrienden,
In dit bericht leest u dat ons verlof afgelopen is.
Op 15 oktober werden we weer uitgezegend. Een
dag later vlogen we weer terug naar Ghana met
nieuwe plannen om de vertaalde Bijbels dichterbij
de mensen te brengen. We zijn dankbaar voor de
afgelopen 10 weken in Nederland en voor alle
vriendschap die u ons gaf.
We wensen u Gods zegen toe,
Michael en Hanneke
We hebben een goede verloftijd gehad
met dank aan Ron en Anna, die ons hun
huis ter beshcikking stelden. We mochten
gebruiken van hun E-bikes om bijna dagelijks te fietsen. Vaak ging dat naar Olden
Kinholt in Hoogeveen om Hanneke’s 96jarige mam op te zoeken.
We betuigen onze dank aan ons thuis
front comité in Hoogeveen en alle kerken,
waar we vertelden van ons werk. We zijn
dankbaar voor hun beloftes om het werk
van bijbelverspreiding en gebruik te gedenken in hun gebed.
We willen de kerken noemen die ons ondersteunen met hun vriendschap, gebed
en financiën. De Evangelische Gemeenschap Hoogeveen zond Hanneke 33 jaar
geleden uit. 19 Jaar geleden omarmden ze
Michael ook.
Evangeliegemeente De OASE in Zeist, de
Evangelische Gemeente in Hollandscheveld en stichting Elah in Punthorst stonden vanaf het begin achter ons en achter
het werk van de Bijbel vertaling. Dat doen
ze nog steeds!
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Samen met anderen zien we uit hoe we
deze komende periode weer mooie resultaten zullen zien. We gaan er weer voor
dat de Bijbel er is voor de mensen in Ghana.
Er zijn heel wat Bijbels vertaald in de talen
van Ghana. Wycliffe Bijbelvertalers heeft
met haar partner in Ghana 14 volledige
Bijbels vertaald. Daarnaast het Nieuwe
Testament of enkele boeken in nog eens
26 talen. Maar daarnaast moeten de mensen ook leren lezen in hun taal. Daarom
wordt pleidooi gevoerd dat op de scholen
wordt geleerd om in de verschillende
Ghanese talen te lezen. De officiële taal is
namelijk Engels. Onderwijs in de moedertaal bevordert veel betere resultaten binnen het onderwijs, waardoor een land economisch vooruitgang ziet. Als mensen
goed kunnen lezen, kunnen ze ook de
bijbel in de taal van hun hart lezen. Dat
verandert hun leven enorm!
Hanneke gaat het gebruik van de Bijbels
in verschillende Ghanese talen coördineren.
Michael wil onderzoek doen waar groepen Kusasi wonen en hen dan Kusaal Bijbels brengen. Hij gaat o.a. het bidden van
het ‘Onze Vader’ in de Ghaneze talen op
bijvoorbeeld scholen stimuleren. Hij en
het Kusaal-taalcomité pleiten ervoor dat
Kusaal toegevoegd zal worden als taal
waarin officieel lesgegeven mag worden.
En hij werkt aan een Kusaal-Engels woordenboek.
Blijf aub aan ons denken in uw gebed!
Michael en Hanneke Awimbilla-Korten

Herfst en creativiteit
In de hele wereld was en is het weer dit
jaar ‘op hol’. Wervelstormen en bijbehorende overstromingen, aardverschuivingen en aardbevingen wisselen elkaar gestaag af. Een groot deel van de mensheid
op het oostelijk halfrond (Azië) en op het
westelijk halfrond (Caraïben en Amerika)
heeft ervan te lijden gehad en lijdt nog.
Denk maar aan Bangladesh, Nepal, maar
ook Sint-Maarten, Cuba en de Amerikaanse staat Florida. De stormen zijn voorbij,
maar het leed is nog lang iet geleden. En
soms blijft het leed omdat het verbonden
is met mensen die er niet meer zijn.

13

Ja, de blaadjes vallen, maar… ook veel
struiken en bomen waren ‘in de war’ en
zetten nieuwe knoppen om in bloei.

Eind oktober stonden veel rododendrons in bloei. En lieten zelfs berken en
wilgen hun nieuwe katjes zien!

In ons Europese deel van de wereld merken we er weinig of niets van. Behalve dat
weken van regen en zon elkaar ook gestaag afwisselden. Het is lang warm geweest, tot op het moment van dit schrijven (eind oktober).
Een nieuw seizoen
Op 1 september begon de meteorologische herfst; op 22 september de astronomische herfst. Toch heeft de herfst dit
jaar veel vroeger z’n intrede gedaan. Half
augustus begonnen de eikels al te vallen.
Vier weken later konden we al kastanjes
rapen. Heerlijke afwisseling bij het diner!

Herkomst van ons herfstwoord
In de tijd voordat Germaanse en Romaanse talen werden gebruikt, was er
het Indo-Europees. Het woord ’karp ‘
werd gebruikt, waarmee de oogsttijd
werd aangeduid. Van dit woord zijn het
Griekse karpós (vrucht) en het Latijnse carpere (plukken) afgeleid. Denk maar
aan het Latijnse carpe diem: pluk de dag.

Aansluitend vieren de kerken op 1
november Dankdag voor gewas en arbeid!
Een mooi, dankbaar en vreugdevol moment om stil te staan dat onze (arbeids)
kracht en voedsel niet uit onszelf voortkomen!
Geef je herfstgevoel een oppepper
De kortere dagen, vallende bladeren en
kalende boomtakken temperen het lichte,
vrolijke gevoel dat de zon en het licht
brengen. Menigeen heeft niets met de
herfst. Heel wat mensen zijn dan ook niet
op de been te krijgen voor een wandeling.
Jammer, want je kunt de herfstkleuren
mee naar huis nemen en nog heel lang
nagenieten. Eikels, kastanjes, katjes, gekleurde bladeren en met zwammen
‘aangeklede’ takjes. Op een mooie schaal,
bord of dienblad kun je de vondsten uitstallen. Leuker nog is om een herfstbostaart te maken. Dat deed ik met Louise
en ze geniet nog steeds van haar creatie.

Voedsel voor je ziel
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Is er geen boom of tuin of park in de
buurt? Heb je geen zin in of fut om een
verzamel-boswandeling te maken?
Maak dan een eigen ‘taart’.
Haal uit je herinneringen van dit jaar leuke
momenten. Zet ze op gekleurde papiertjes
en steek ze in OASE bloemensteekschuim). Die ‘taart’ fleurt je beslist op,
vooral als je hem aankleedt met lichtjes!
Kun je geen herinneringen vinden, blader
dan eens in de Psalmen. Daar vind je honderden teksten over de goedheid, liefde en
trouw van de Heer voor jou! Mooi om
kaartjes van te maken.
Van Psalm 23 kun je ook verschillende en
vooral boeiende kaartjes maken! En voor
de super creatievelingen: maak de kaartjes
in de vorm van de tekst (herder, schaap,
weiland, rivier, eten, tafel, huis, enz.).
Maak een foto van je ‘taart’ en geef die
met je toelichting af bij mij (mag ook via
de mail (mloggers@kabelfoon.nl).
Heb je een heel andere creatieve herfstoppepper? Houd die dan niet voor je zelf,
maar deel hem met nog ruim honderd
OASE magazine lezers en websitebezoekers!
Marianne Loggers

Om de eikels, kastanjes en gekleurde
blaadjes mooier te houden, heb ik ze met
blanke nagellak gelakt!
Ook het Engelse harvest (oogst) is verwant aan ons woord herfst. Herfst is de
maand waarin van oudsher de oogst
wordt binnengehaald.

Het lichtsnoertje met 20 lampjes komt bij
de Action vandaan en kost € 1,40. Oase
bloemensteekschuim langwerpig kost
€ 0,45 per stuk. Het lint kost € 0,50 per
meter.

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
door John L. Karsten

K9

Noanna, mijn kleindochter van zes, leert lezen. Elke dag heeft zij een
nieuwe letter van het alfabet die zij kan lezen, uitspreken en schrijven.
Zij leert natuurlijk Nederlands lezen, met woorden geschreven met de
letters van het alfabet. Dit zal niemand verbazen.
Alfabet en Talen
Als wij naar de Bijbel kijken, dan zijn
er drie verbazingwekkende zaken, die
wij moderne mensen meestal niet beseffen. Wat zijn die zaken? In het kort,
(1) het Oude Testament is oorspronkelijk (en nu nog) geschreven met de
letters van een alfabet, en niet in spijkerschrift. Overigens oorspronkelijk
zonder dat alle klinkers werden aangeven. Enige gedeelten waaronder Daniel 4 t/m 7 zijn in het Aramees. (2)
Het Oude Testament is geschreven in
de Hebreeuwse taal, en niet in het
oude Akkadisch dat honderden jaren
lang de taal van de diplomatie was. (3)
Het Nieuwe Testament is geschreven
in de Griekse taal gangbaar ten tijde
van Jezus, en niet in Aramees of Hebreeuws.
Spijkerschrift en alfabet
Vanaf ongeveer 3300 voor Christus
kwamen er met de opkomst van landbouw aan de rivieren de Eufraat en de
Tigrus in wat nu Irak is, grote steden,
zoals Babel. Daar ontstond schrift, en
wel spijkerschrift. Dit was een systeem van tekens in klei gedrukt waarmee zaken en getallen aangeduid

werden. De tekencombinaties konden
voor hele woorden staan of voor lettergrepen. Er waren zo’n duidend tekens. Alleen een kleine elite kon die
veelheid aan tekens lezen. Duizenden
jaren lang was spijkerschrift het middel
om internationaal te communiceren.

Romeinse en dus ook de westerse alfabetten. In 1100 voor Christus hebben
de Feniciërs een alfabet met 22 letters. Dat waren alleen de medeklinkers. Dit alfabet is de basis van het
Hebreeuwse alfabet, maar ook van de
Griekse, Romeinse en dus ook de westerse alfabetten. De Feniciërs waren
zeelui en handelaren. Zij hebben steden gesticht in Noord Afrika, zoals
Carthago. Alfabetschrift was gemakkelijk te leren en te gebruiken.

Norasteen, 8e eeuw voor Christus,
met alfabetschrift.
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Het Oude Testament is geschreven in
alfabetschrift. Daarmee was het gemakkelijker te lezen. Het was kennelijk Gods bedoeling dat de Bijbel gelezen kon worden door zo veel mogelijk
mensen en niet slechts een kleine elite.
Hieronder is Zefanja 3:8 in Hebreeuwse letters, zonder klinkers, te lezen van
links naar rechts.
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לכן חכו־לי נאם־יהוה ליום קומי לעד כי משפטי

Toch bleef spijkerschrift de norm voor
לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל
internationale politiek.
חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל־הארץ׃

(Zeph. 3:8 UWTT)
En nu met klinkers en accenten
8

שׁ ָפּ ִט ֩י
ְ קוּמ֣י ל ַ ְ֑עד ִכּ֣י ִמ
ִ ל ֵָכ֤ן חַכּוּ־ ִל ֙י נְאֻם־י ְה ֔ ָוה ְל ֖יוֹם
ֵיהם ז ַ ְע ִמ ֙י ֚כּ ֹל
֤ ֶ ֶל ֱאסֹ֙ף גּוֹ ִ֜ים ְל ָקב ְִצ֣י ַמ ְמל ָ֗כוֹת ִלשְׁפְֹּ֙ך ֲעל
אָכל כָּל־הָאָ ֶֽרץ׃
֖ ֵ ֵח ֲ֣רוֹן ַא ִ֔פּי ֚ ִכּי בּ ֵ ְ֣אשׁ ִקנְאָתִ֔ י תּ

(Zeph. 3:8 WTT)

Het oudste voorbeeld van alfabetgebruik gebruikt komt uit de Sinaï woestijn, dicht bij oude mijnen, die door de
Egyptenaren waren gebruikt. Die
woorden dateren van rond 1500 voor
Christus. In de plaats Oegarit is alfabet
in spijkerschrifttekens gevonden van
1300 voor Christus.
In 1100 voor Christus hebben de
Feniciërs een alfabet met 22 letters.
Dat waren alleen de medeklinkers. Dit
alfabet is de basis van het Hebreeuwse
alfabet, maar ook van de Griekse,

Hebreeuwse, Griekse en Romeinse
letters kunnen ook als cijfers gebruikt
worden. De letters hebben een bepaalde getalswaarde (bijvoorbeeld a=1;
b=2). Echter (en dit is belangrijk!!)
in de tekst van de Bijbel worden getallen echter altijd voluit geschreven, dus
niet 2 maar twee.
Dat geldt ook voor het getal van het
beest, zeshonderdzesenzestig in Opb.
13:18. De getalswaarde van 666 is erg
laag voor een naam in het Grieks,
want dan tellen de klinkers mee.

De naam “Nero caesar” geschreven in
Hebreeuws telt wel 666. Waarschijnlijk
wisten de eerste lezers al dat Nero, de
eerste vervolger van de kerk, hiermee
bedoeld was. (Tijdens de Tweede wereldoorlog was de Duitser SeyssInquart Rijkscommissaris in Nederland. Hij werd destijds door Nederlanders vaak aangeduid als 6 ¼).
Ofschoon Nero in 66 zelfmoord
pleegde, was er daarna een wijdverspreide gedachte dat hij niet dood was.
Hij was naar de Parten gegaan en zou
terugkomen met een geweldig leger. In
de later toegevoegde kantlijnaantekeningen van de Hebreeuwse Bijbel worden wel letters als cijfers gebruikt. Dan
staat er een stip op.

Geen Akkadisch maar Hebreeuws
Dat het Oude Testament
geschreven is in het Hebreeuws lijkt vanzelfsprekend. Immers, dit is toch de
taal van het Joodse volk? Ja,
maar de taal zelf lijkt het
meeste op de talen die al in
het land Palestina gesproken
werden voordat de Israëlieten er kwamen. Jes.19:18
spreekt van de “taal van
Kanaän” en dit is Hebreeuws. Er zijn veel meer
spijkerschriftoverblijfselen
in het land Israël gevonden
dan overblijfselen in Hebreeuws.

De tekstvondsten in Hebreeuws uit K11
het oude Israël zijn besproken door
K.A.D. Smelink, Neem een boekrol en schrijf.
Boekencentrum Zoetermeer, 2006.

Inscriptie gevonden in de tunnel naar de Siloambron te Jeruzalem, gemaakt ten tijde van
Koning Hizkia (2 Kon. 20:20). Thans te
vinden in het Istanboel Archeologische museum. Hieronder de thans gangbare vorm.
De eerste afbeelding heeft oudHebreeuws schrift. De tweede het zogenaamde kwadraatschrift (vierkant)
dat na de ballingschap gewoon werd.

Het Oude Testament is dus geschreven in de volkstaal van Israël, en niet
in de internationale taal van de elites.
Historici zullen erop wijzen dat andere
staten die Israël omringden ook gebruik maakten van alfabet en eigen taal
om de eigen identiteit te benadrukken.
Dat is waar. Maar nog belangrijker is
dat God wil dat Zijn Woord verstaan
wordt.
Het Nieuwe Testament is in het
Grieks geschreven
Eeuwen lang waren de Grieken al zeevaarders en handelaren. Grieken dienden zelfs in het leger van Nebukadnezar. Zij hebben steden gesticht in Sicilië en Italië. Zij hebben de Griekse
taal enigszins vereenvoudigd. Dit werd
echt de taal van de landen rondom de
Middellandse zee nadat Filips II, Koning van Macedonië, Griekenland veroverde. Na zijn dood heeft zijn zoon,
Alexander de Grote het Perzische rijk
veroverd. Grieks was de gemeenschappelijke taal in zijn leger. Ook in de eeuwen na zijn dood bleef Grieks de belangrijkste taal.
Het was zo belangrijk dat rond 300
voor Christus de eerste vijf boeken
van het Oude Testament vanuit het
Hebreeuws in het Grieks werden vertaald. De overige boeken volgden later. Die vertaling heette de vertaling
van de Zeventig (afgekort LXX, hetgeen 70 is in Romeinse letters).

Het is mogelijk dat Jezus
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Grieks kende. Hij zal ook het
Oude Testament in het Hebreeuws
hebben gekend. Toch was zijn moedertaal Aramees, de taal die vanaf de
Babylonische ballingschap het meest
gebruikelijk was onder Joden. Zo
noemt Jezus God “Abba “, hetgeen
vader is in Aramees. Er zijn zelfs vertalingen van Oud Testamentische boeken in het Aramees, die Targums heten. Toch zijn alle boeken in het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Daarmee zijn de gedachten toegankelijk voor de vele Griekssprekenden rond het Middellandse zeegebied.
Conclusie
Islamieten stellen dat de Koran eigenlijk niet vertaald kan worden. Hij kan
alleen naverteld worden. De Bijbel is
anders, die kan en moet vertaald worden in alle talen. God wil dat zijn
Woord bekend en begrepen zal worden door zo veel mogelijk mensen.
Daarom is het Oude Testament in alfabetschrift en in het Hebreeuws.
Daarom is het Oude Testament in het
Grieks vertaald. Daarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Daarom is de Bijbel ook voor
Nederlanders beschikbaar in een aantal
vertalingen in het Nederlands.

