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Agenda van oktober: samenkomsten en kringen
Zondag 7 oktober 10.00 uur
Samenkomst met viering Avondmaal
Spreker: Marianne Loggers
Zangleiding: Anneke Demmendal

Schepping, zing het lied van de Vader:
halleluja!
Laat heel de schepping opstaan en
zingen: halleluja!
Vul de aarde met lofliederen.
Vertel van de wonderen van de Koning van de
schepping.

Zondag 14 oktober 10.00 uur
Spreker: Bert Bosveld
Zangleiding: Connie Karsten
Zondag 21 oktober 10.00 uur
Spreker: Connie Karsten
Zangleiding: John Karsten
Zondag 28 oktober 10.00 uur
Spreker: John Karsten
Zangleiding: Inge Hoogenraad

Op 9 oktober, dat is de 2de dinsdag
in oktober, beginnen de kringen weer.
De huis– annex Bijbelleeskring
is bij de familie Karsten thuis.
Als je wilt deelnemen (en dat nog niet
eerder deed), moet je zelf even contact
opnemen met kringleider Connie Karsten.
Op dezelfde dag, maar dan in de middag, is er een Bijbelleeskring en gebed
bij Gerrit Poolen thuis. Deze kring staat
onder leiding van Marianne Loggers.
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Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan…
Gedenk de wonderen die Hij
heeft gedaan… Psalm 105:5a
De vorige maand schreef ik een stukje
over “niet stilstaan bij vroeger” naar aanleiding van de woorden uit Jesaja 43:1819. Ik beloofde toen dat ik ook zou kijken
naar Bijbelgedeelten die zeggen dat we
juist wel moeten gedenken en herdenken.
In heel de omgang met het Joodse volk
ten tijde van het Oude Testament zien we
dat God zijn volk oproept om te gedenken. Boven dit artikeltje vind je slechts
een van de teksten. God vindt het belangrijk dat het volk zich in herinnering
brengt wat God allemaal voor hen gedaan
heeft. Het volk Israël had de menselijke
neiging om veel van Gods goede daden te
vergeten en te leven alsof ze niet gebeurd
waren. Door dat vergeten stonden de Israëlieten ook open voor de godsdiensten
van de volken om hen heen. Zo verviel
het volk menigmaal tot afgoderij met alle
gevolgen van dien.

Zichtbare tekenen
God geeft ook zichtbare tekenen om mensen te helpen zich de daden van God te
herinneren. Denk bijvoorbeeld aan de
feesten die aan Israël gegeven werden
(bijvoorbeeld het Pascha). In het Nieuwe
Testament is het Avondmaal een zichtbaar teken van Gods heilsplan dat in
Jezus’ lijden, sterven en opstanding gerealiseerd werd. Ook de doop herinnert ons
aan sterven en opstanding van Jezus. Het
is het belangrijk om gedoopt te zijn en
geregeld het Avondmaal met elkaar te
vieren. Gedenken is een belangrijk hulpmiddel om te volharden in het geloof.
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Er is ook een andere kant van gedenken, die ik wil noemen. In de geschiedenis is het menigmaal voorgekomen
dat de wandaden van een bepaald regime niet genoemd mochten worden.
Heel de geschiedenis van verwoesting
en moorden werd in de doofpot gestopt. Ik denk nu bijvoorbeeld aan de
vreselijke dingen die zijn gebeurd ten
tijde van leiders zoals Stalin en Lenin
(Sovjet Unie - twintigste eeuw).

Moed
Het vereiste moed van de volgende generatie leiders om de dingen na te pluizen en de waarheid op papier te zetten
zodat bekend werd wat er was gebeurd.
Vaak begon men met de moed der wanhoop met een proces van “de waarheid
boven water halen” vanuit de overtuiging: een land kan niet worden opgebouwd en hersteld op de leugens van
het verleden.
In Jeruzalem is het Holocaustmuseum
waar alle namen van de slachtoffers
van de vernietigingskampen staan opgetekend.

Joden en niet Joden bezoeken die plaats
waar onbekende mensen een naam hebben gekregen. Het helpt de bezoekers om
een indruk te krijgen van het onnoemlijke leed dat zich heeft afgespeeld in de
Tweede Wereldoorlog. Het helpt om het
voornemen te verstevigen: dit nooit
meer.

In het licht brengen
Ook in ons leven kunnen nare gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Denk
aan de oorlog, familieproblemen zoals
huiselijk geweld, incest, e.d.
We willen er het liefst niet aan herinnerd
worden. Het kan goed zijn om dingen
achter ons te laten en ons te richten op de
toekomst. Maar het is niet goed om de
waarheid te verdoezelen en leugens over
ons leven in stand te houden, zeker niet
als de pijnlijke gebeurtenissen nog doorwerken in het verleden. Het is goed om
zaken, op een wijze manier, in het licht te
brengen. Als we zelf niet weten hoe dat
moet, is het goed om hulp te vragen van
anderen, bijvoorbeeld van een hulpverlener of een geestelijke verzorger.

Tot slot
Gedenken, d.w.z. dingen in herinnering
brengen met betrekking tot Gods grote
daden en uitreddingen, kan in ons leven een positieve bouwsteen vormen.
Het is goed om de christelijke feesten te
vieren. Het is goed om bijzondere gebeurtenissen zoals verjaardagen,
jubilea en dergelijke te vieren. Positieve
zaken verdienen het om in herinnering
gebracht te worden. Meestal overheerst
dankbaarheid. De herinneringen helpen ons om hoop te blijven houden
voor de toekomst: God is nog Dezelfde!
Connie Karsten,
Zeist, 22 september 2018

Vervolg rubriek ‘leven met de Vader’
Naar aanleiding van de positieve
reacties op het septembermagazine
is opnieuw aan een aantal mensen
gevraagd naar hun reactie op
‘Leven met de Vader’.
Gerrit Poolen belde naar aanleiding
van het septembermagazine. Hij zei: Ik
heb alles gelezen en nu heb ik ook iets te
zeggen: ‘Leven met de Vader’ is de weg
met Jezus gaan en oogsten. Voor mij is
oogsten vooral geven, dat staat in 2
Kor.9:6-7 ‘wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als
hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of
dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.’

Rob en Rita de Boer (Houten)
reageerden met een Engelstalig lied. Tja,
ik had vergeten te zeggen dat ze maar 2 of
3 zinnen konden insturen. En dan natuurlijk een Nederlandse tekst.
Maar het lied is zó mooi, dat ik besloten
heb het vertaald te plaatsen (Rob zorgde
voor die vertaling).
Het refrein staat al op de omslag.
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De schepping zingt het lied van de
Vader. Hij roept de zon om de dageraad te wekken en bepaalt de
loop van de dag tot de avond in
karmozijnrode stralen valt. Zijn
vingerafdrukken in vlokken
sneeuw. Zijn adem op deze draaiende wereldbol. Hij brengt de
vlucht van de adelaar in kaart, beveelt het gehuil van de pasgeboren
baby.
Refrein:
Halleluja! Laat de hele schepping
staan en zingen:
Halleluja! Vul de aarde met liederen van aanbidding;
Vertel de wonderen van de Koning
van de schepping.
De schepping zag zijn aangezicht.
De Vader van de eeuwigheid onthulde zijn plan van het verzoenen
van God en mens.
Een tweede Adam liep over de aarde,
Wiens leven zonder schuld de vloek
zou verbreken, Wiens dood ons zou
bevrijden om eeuwig met hem te
leven.

Basmatie Cornet: God is mijn
Hemelse Vader. Hij is altijd bij mij.
Ik kan mij mijn leven niet indenken
zonder mijn Hemelse Vader. Hij is
trouw. Ik kan altijd bij Hem terecht.
Hij is een liefdevolle Vader. God is mijn
Vader en ik ben Zijn kind.
Gerda van Groningen
Waar denk ik bij over "leven met de Vader"? Sinds het overlijden van mijn aardse vader mag en kan ik vol overtuiging
zeggen: ik ben GEEN wees.
Ik heb nog een Vader. En wat voor
Één!!!!!! Mijn aardse vader en ik hebben
dezelfde Hemelse Vader. Mijn vader mag
nu bij zijn Vader wonen, terwijl ik hier
op aarde achterblijf. De aarde is een tranendal, maar er gebeuren ook zoveel
mooie dingen. De mooie dingen zijn allemaal knipogen van God. Alleen moet je
dit kunnen zien. Dat is ook een gave, om
in dingen, ook al zijn ze nog zo klein, de
grootheid en aanwezigheid van God te
kunnen zien. Gelukkig is dit mij gegeven.
Mijn oogkleppen zijn al zoveel jaren geleden
van mijn ogen afgevallen. Nu zie ik in
alles Gods aanwezigheid en liefdevolle
genade. Zo houd ik dit leven vol. Hand in
hand met mijn Hemelse Vader.

Jan Smit: Leven met de Vader be5
tekent voor mij enerzijds zekerheid,
geborgenheid en vrede: Hij is in elke
situatie in mijn leve. En anderzijds het
avontuur aangaan. Leven met de Vader
is LEVEN. Verrassend, avontuurlijk
maar nooit beangstigend!

Anneke Demmendal:
Voor mij is God de Vader er altijd zoals
in psalm 139. Hij geeft me wat ik nodig
heb en nog veel meer om mijzelf te zijn
en om Hem te laten zien aan de mensen
om mij heen.
John Karsten: Waar denk ik aan als ik
denk aan God als Vader? Dan begin ik
bij mijn eigen vader. Hij was een hardwerkende man waar ik veel respect voor
heb. Hij is betrekkelijk jong (59 jaar)
gestorven maar laat mij goede herinneringen na.
God, mijn hemelse Vader, leeft. Voor
Hem heb ik ook respect. Hij is de bron
van mijn bestaan als schepper en door
Jezus mijn verlosser.

Rob mailt: ‘Dit lied heeft mij getroost

toen ik in het ziekenhuis lag bij mijn
eerste epilepsie aanval.’
Via Internet kun je het origineel beluisteren. Hier is de link naar youtube:
Creation Sings - Stuart Townend
Tekst en muziek zijn van Keith en
Kristyn Getty en Stuart Townend

De schepping verlangt naar zijn
wederkomst, wanneer Christus zal
regeren op aarde; de bittere oorlogen die woeden zijn deel van de barensweeën van de schepping.
Wanneer Hij het land en de lucht
vernieuwt, zullen hemel en aarde
antwoorden met één schitterend
thema:
de glorie van onze God en Koning!

Vervolg rubriek ‘Leven met de Vader’
In het magazine van november zal opnieuw ruimte worden ingelast voor
leden en vrienden om hun gedachte te delen over ‘Leven met de Vader’.
Ben je nog niet per mail uitgenodigd, aarzel dan niet om zelf in de mail te
klimmen (m.loggers@telfort.nl). Je gedachte op papier te zetten en af te
geven mag natuurlijk ook!

Herfstkleuren zien

6

Geniet u ook altijd zo van de wisselende kleuren in de natuur?
Na het zwart, wit en grijs van de winter al het frisse groen van de
lente. De eerste bloemen die tevoorschijn komen. Sneeuwklokjes. Narcissen en krokussen. Overal kom je ze tegen.
En dan de zomer. De bomen komen tot volle glorie. Ik geniet
altijd van de bossen rond Zeist. Prachtig! Uit mijn werkkamer kijk ik op de weilanden tussen Zeist en Bunnik. Heerlijk om te zien. Sommige jaren zie ik er ook de mais, en vorig jaar de zonnebloemen, groeien.
En de herfst? Opnieuw veranderen de kleuren. Bomen worden geel, rood, bruin,
soms goudbruin. Bladeren vallen af. In de bossen zie je een overvloed aan paddenstoelen. Misschien is dat wel de mooiste tijd in de – Nederlandse – natuur.
Mooi, maar ook een tijd om te werken.
In het klein moet de tuin ‘winterklaar’ gemaakt worden. Boeren moeten in veel gevallen de laatste oogst van het jaar binnenhalen. Weilanden worden voor de laatste
keer gemaaid en ook het akkerland wordt gemaaid. Er wordt geploegd. Gezaaid.
Doe je dat niet, dan is er geen oogst in het volgende jaar. Dat wisten ze ook al vele
eeuwen geleden in Israël. Zo schreef Salomo al: “ Een luiaard ploegt niet in de herfst,
en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten.” (Spreuken 20:4 NBV).
Wat dat met zending te maken heeft? Alles. Zegt Jezus niet in Mattheus 13 vers 38
dat de wereld de akker is? Roept Hij ons ook niet op om te bidden voor arbeiders op
diezelfde akker? En wat denkt u: komen mensen op het zendingsveld zomaar tot de
Heer? Is daar niet – in de meeste gevallen – veel aan vooraf gegaan? De Bijbel zegt:
‘het geloof komt door het horen en het horen door het woord van God’.
Dat moet allemaal gebeuren. Een oogst, ook de oogst van zielen, komt er niet zonder
te werken. Hoe? Voor sommigen betekent het gaan en werken op het zendingsveld.
Voor de anderen: voorbede. Strijden in gebed.
En als we dat niet doen? Het antwoord zou wel eens kunnen staan in Spreuken 20:4.
Hans Cramer
Voorzitter Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina

Soms gebeuren er dingen die het leven
niet gemakkelijk maken. De huisbaas
van het gebouw dat we nu huren voor de
kerk liet plotseling weten dat we per januari 2019 uit het gebouw moeten. Waar
moeten we naar toe met een kerk en een
school?
Gelukkig kregen we snel hierna een telefoontje dat we toch nog wel een jaar of
twee in dat gebouw samen mogen komen. Dit alles leert ons wel dat we meer
en meer op God moeten vertrouwen en
het wordt nu ook tijd dat we met de
bouw beginnen. We hebben jullie gebeden nodig
Wij bidden al lang voor een opening in
de wijk Bashunara waar tot nu toe geen
Bengaals sprekende kerk is. Meer dan
een jaar geleden dachten we dat er een
deur naar die wijk open zou gaan, maar
dat bleek steeds niet het geval te zijn.
Nu echter hebben we iemand gevonden
die haar huis opent voor de eerste groep
met wie we in die wijk samen willen komen. Samen bezochten we deze mensen.
Het was zo bemoedigend om te zien hoe
zij zich in willen zetten voor dit werk.
Na dit gesprek bezochten we een andere
familie in Bashundara die hun huis wil
openstellen voor een Engels sprekende
groep. God opent opeens twee deuren
voor ons. Bashundara grenst aan de wijk
Bhatara.

Het plan is dan ook om mensen van
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de Bhatara gemeente in te zetten om deze groepen op te zetten en te begeleiden.
We hopen dat op deze manier meer
mensen gevonden zullen worden die hun
huis open willen zetten voor zulke groepen. Op een bepaald moment brengen
we al die groepen samen en beginnen we
een gemeente.
Op vrijdagen hebben wij onze kerkdiensten. Daarnaast kwam er een groep mensen, vooral van de gemeente in Bhatara,
naar ons huis waar zij les in de Engelse
taal kregen en ook een Bijbelstudie volgden. Dit doen we niet meer. Het wordt
een beetje te veel op een dag.
Nu doen we dat lesgeven nu op de zaterdagmiddagen in het kerkgebouw in
Satarkul. Dat is een klein uurtje rijden
bij ons vandaan, maar daar hebben we
veel ruimte. De studenten zijn vrij jong.
Tussen de vijftien en twintig jaar. Maar
ze zijn erg toegewijd. Het is een plezier
om met ze te werken.
Op zondagmiddagen gaf Freek les aan
een aantal voorgangers. Dat willen we
ook gaan veranderen en dit ook verschuiven naar zaterdagmiddagen in
Satarkul.
Veel dank voor jullie gebeden en gaven.
Wij bidden ook voor jullie.
Freek en Mina

Nood in Nepal

Beste broeders en zusters,
Zoals jullie weten zijn wij bezig met de voorbereidingen van de bouw van een multipurpose kerk
gebouw voor de gemeente in de wijk Bhatara. We hopen nadat
de eerste verdiepingen af zouden zijn te gaan verhuizen. Dit gaat nog wel een poosje
duren. We hebben nog geen bouwvergunning en ook nog geen geld voor het gebouw.

Door griep geveld kon Jan Smit (Apeldoorn) de power point over de nood in Nepal
en de bijbehorende preek niet zelf geven. In Hans Cramer (gemeentelid en ZCvoorzitter) vond hij een goede vervanging. Graag geef ik [red. -MRL] op de volgende
pagina graag een verkorte versie van de inhoud ter ondersteuning van de beelden uit
de power point.

Bewogenheid en zending
Marc.6:30-34
Bewogenheid
Bewogenheid betekent ontroerd zijn,
getroffen zijn. Op een manier, die om
actie vraagt.
De 12 apostelen kwamen terug van de
opdracht die de Here Jezus hen gegeven
had. Er is alle reden te denken, dat ze
vermoeid waren en dat ze hun ervaringen met de Here Jezus wilden delen. Ze
kwamen dus rapport uitbrengen. Daarbij vertelden ze eerst wat ze hadden gedaan en daarna wat ze de mensen geleerd hadden, zoals de Here Jezus hen
had opgedragen.
Volhouden
Toen dat gebeurd was, drong de Here
Jezus er bij hen op aan, om rust te nemen en met Hem mee te gaan naar een
eenzame plaats. Het was iets wat de Here Jezus zelf ook regelmatig deed, omdat Hij dat nodig had. Tot rust komen,
maar vooral ook tijd nemen om bij de
Vader te zijn.
Om het werk vol te kunnen houden is
het nodig om je af en toe terug te trekken en het aangezicht van je hemelse
Vader te zoeken. Daarom was het hier
nodig om naar een eenzame plaats te
gaan. Daarbij kwam ook nog dat de discipelen nauwelijks aan eten toe gekomen waren. Zo'n drukte was het.
Dus stapten ze in een boot en vertrokken. En dan, op het moment dat ze aan
land gaan, zegt de Bijbel: Hij zag de grote schare en kreeg medelijden met hen,
omdat ze waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen vele dingen te
leren.
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Jezus kreeg medelijden met hen, Hij
was diep geëmotioneerd door het zien
van deze mensen. Het Griekse woord
dat hier voor medelijden gebruikt wordt
is de sterkst denkbare uitdrukking voor
medelijden in het Grieks. Het komt in
sommige gelijkenissen voor en verder
wordt het alleen in de evangeliën gebruikt, daar waar er sprake is van bewogenheid van de Here Jezus.

Eén ding is duidelijk. Er is een strijd
gaande, die langzaam maar zeker zijn
climax gaat naderen. Een strijd tussen
het licht en het duister. Een strijd tussen
de legermachten van onze God enerzijds
en die van satan anderzijds.

Het geruststellende is: wij vechten
aan de kant van de overwinnaar. Dat
staat namelijk al vast!
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Jan Smit/Hans Cramer
16 september 2018

Nepal: actie!
last van aardverschuivingen, soms verdwijnen er hele dorpen en de lagere gedeeltes van overstromingen.

Samenvattend
We kunnen dus concluderen dat het om
meer ging dan alleen een heel diepe
emotie. Het was een heel diepe emotie,
die overging in actie. De Here Jezus had
diep medelijden met deze mensen en
wilde daar iets aan doen. Het raakte
Hem heel diep van binnen. Letterlijk:
het raakte Hem tot in zijn ingewanden.
Maar daar bleef het niet bij. Want als op
zoveel plaatsen in de evangeliën, geeft
de Here Jezus ook hier praktische hulp.
Resumerend kunnen we over dit stukje
zeggen: Ondanks de noodzaak om zich
samen met de discipelen in alle rust terug te trekken, en gedreven door zijn
bewogenheid voor de verloren en behoeftige mens, besluit de Here Jezus
hen toch weer te woord te staan en hen
zelfs van het nodige voedsel te voorzien.
Geestelijke strijd
Hoe is dat nu? Kunnen we ook nu nog
spreken over een zoekende mens? Weet
u dat meer dan 1 miljard mensen nog
nooit van de Here Jezus heeft gehoord
en dat ongeveer de helft van de wereldbevolking onder het bestaansminimum
leeft. Weet u bijvoorbeeld dat in derde
wereld landen nog veel ziektes heersen,
die hier allang verdwenen zijn?

In de maand september is er een zendingscollecte voor hulp aan slachtoffers
van de overstromingen in Nepal geweest. We willen u allemaal hartelijk
bedanken voor uw bijdragen!
De Bijbel roept ons op verschillende
plaatsen op om liefde te betuigen en om
mensen in nood te helpen. Anderzijds
kunnen we helaas niet alle nood op deze
wereld ongedaan maken. Maar God
vraagt wel van ons om dat beetje dat we
kunnen doen ook te doen! Lees maar
eens Mattheüs 25:34-40. Vers 40 zegt:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Nu zijn in de zomertijd overstromingen
en aardverschuivingen geen onbekend
verschijnsel in Zuid Azië en dus ook niet
in Nepal. Maar zo erg als het deze keer
was komt het gelukkig niet veel voor.
Het bergachtige gedeelte heeft dan veel

Het vervelende is ook dat vooral de arme
bevolking getroffen wordt, zij wonen
vaak op die plekken waar de rijken niet
willen wonen omdat die gevaarlijk kunnen worden bij overstromingen of aardverschuivingen. Stichting GLOW probeert via lokale kerkjes hulp te bieden,
bijvoorbeeld door het verstrekken van
eten— vaak is de hele oogst weg.

Nadat het water zakte, bleef dit over
van deze hut.

OASE berichten
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Voor het nieuwe seizoen moesten er
themakaartjes ‘Leven met de Vader’ gemaakt worden. Die wilde ik graag aanpassen aan het kanseldoek en ging op
zoek naar stof met druivenopdruk. Ik
vond het in een webwinkeltje. Naar aanleiding van de keurige levering (op tijd)
en het resultaat stuurde ik de eigenares
een mailtje met foto. Het was een beetje
zaaien van een heel klein zaadje en ik
had zeker geen reactie verwacht. Maar
de reactie kwam wel!

Uitdelen van voedsel

TILAK
Het nieuwe kerkje van Tilak is officieel in gebruik genomen. Hieronder
een foto van de hele gemeente in het
nieuwe kerkje . Kijk voor meer infor-

Moeder vervoert haar kind in een pan.

Beste Mariann
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Vakantie leeswijzer
Esther Goudsblom mailt: Ingrid de Groot en ik hebben een mooie vakantie gehad. En de vakantie leeswijzertip opgevolgd. We hebben elke dag om de beurt een
stukje gelezen van Psalm 119. Was mooi.

matie op www.h4n.nl
Jan Smit

Collecte Nepal
De collecte voor de hulpverlening
Nepal heeft €101,40 opgebracht.
Daarnaast is er nog eens €125,00 via
de bank gegeven.
Totaal eind september: € 226,40.

Verjaardagen oktober
3 oktober Stephan Demmendal
4 oktober Gerrit Poolen
6 oktober Boaz Hoogenraad
8 oktober Noanna Meeuwenoord
27 oktober Evaly Meeuwenoord

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

