Agenda van maart: samenkomsten en kringen

maart 2019

Zondag 3 maart 2019 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: Arno van Oeveren

Zondag 24 maart 2019 10.00 uur
3de lijdenszondag
Spreker: Hans Cramer

Zondag 10 maart 2019 10.00 uur
1ste lijdenszondag
Spreker: John Kasrsten

Zondag 24 maart 2019 10.00 uur
3de lijdenszondag
Spreker: Connie Kasrsten

Dinsdag 12 maart 2019 14.30 uur
Bijbelkring bij Gerrit Poolen

Dinsdag 26 maart 20.00 uur
Gebedskring bij familie Bakker

Let op!!!
Dinsdag 12 maart 2019 20.00 uurHuiskring bij familie Bakker.
Gastsprekers: Dick en Paula van der
Sluijs over het project Sunshine Corner
(Filippijnen)
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Zondag 31 maart 2019 10.00 uur
4de lijdenszondag
Spreker: Hans Ccramer

Zondag 17 maart 2019 10.00 uur
2de lijdenszondag
Spreker: Marianne Loggers

Colofon
Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in KvK dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541, RSIN 818564970

Als een hert dat verlangt
naar water, zo verlangt mijn
ziel naar U

Gemeenteleiding
Voorgangers:
John en Connie Karsten
T: 030 - 69 59 485
Lid: Marianne Loggers
T: 0343 - 761 099
Gemeentebestuur / Contactadres:
secretaris@de-oase-zeist.nl
voorzitter: John Karsten,
secr. Marjan Schreuders
lid: Daniël van Hemert
lid: Anneke Demmendal
lid: Gerda van Groningen

Adres en tijd samenkomsten
zondags 10:00 uur
Gebouw Zeister Mannenkoor
Torenlaan 38 te Zeist
Bankrekeningnummer
NL33INGB0003880202 t.n.v.
(penn.mr.) Evangeliegemeente De
Oase Zeist; giften zijn belastingaftrekbaar, ook giften voor zending.
Website: www.de-oase-zeist.nl
Privacy richtlijnen (inzake A.V.G.) en
ANBI gegevens zijn te vinden op
de website onder button ‘Overige’.
Wilt u zich uitschrijven voor één van de
dienstverleningen van De Oase? Gebruik
dan het e-mailadres van de secretaris.

Een korte, maar rijke maand
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De maand februari is bij uitstek altijd de kortste maand van het jaar. De Romeinse
kalender telde slechts 10 maanden. In de 7de eeuw voor Christus werden daar twee
maanden aan toegevoegd: januari en februari, die de laatste maanden van het jaar
vormden. De schrikkeldag dagen werden aan februari toegevoegd. Toen januari de
eerste maand van het jaar werd, bleef februari de schrikkelmaand met 2 tot 3 dagen
minder dan de andere maanden van het jaar.
Een korte maand dus. Maar dit jaar een bijzondere maand met twee gastsprekers
(Paul van der Laan en Henk Herbold in de eerste helft). In het totaal van de preken
(Marianne Loggers en John Karsten in de tweede helft) is een grote rijkdom in de
woordverkondiging aangeboden. In dit magazine een overzicht.

Aandacht voor jezelf...
Op zendingszondag 10 februari toonde
Henk Herbold een uitgebreide diaserie over het werk in Roemenië, maar hij
geen power point van zijn preek.
Daasrover gooide hij een balletje op:
‘Niemand hoeft de aangegeven Bijbelteksten te missen, tenzij… die persoon
geen Bijbel bij zich heeft!’

Het A B C van Paul
Op de eerste zondag van februari besteeg
Paul van der Laan de kansel. Met de power point was iets mis, beter gezegd: die
konden we op zijn stick niet terugvinden.
De preek was echter duidelijk genoeg en
gemakkelijk te onthouden: A, B en C.

B. BESCHERMING
2 Timoteüs 3:16 ‘Elke schrifttekst is door
God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te
voeden tot een deugdzaam leven.’

De Bijbel is vorig jaar maar liefst 44
keer geheel of gedeeltelijk voor het eerst
in een bepaalde taal vertaald. Zo kregen
de sprekers van het Surinaams Javaans
(40.000 sprekers in Suriname zelf) op
10 augustus 2018 eindelijk de Bijbel in
hun moedertaal.

Theopneustos = door God ingeblazen
Illustratie: Woord en Geest die samen
gaan. Weten dat er iets geestelijks niet
pluis is en dat bevestigt krijgen door
Zijn woord.

A. AUTORITEIT
2 Petrus 1:20 en 21’Besef daarbij vooral
dat geen enkele profetie uit de Schrift een
eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit
is een profetie voortgekomen uit een
menselijk initiatief: mensen die namens
God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.’
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3. COMFORT
Romeinen 15:4 ‘Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te
onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de
Schriften zouden blijven hopen.’
Een christen kan niet comfortabel zijn
in een wereld die verbroken is door de
zonde en in toenemende mate rebelleert
tegen God en Zijn woord.
De Bijbel staat bol van beloften over ons
leven nu en een prachtige toekomst.
God spreekt het laatste woord.
Openbaring 21:5 ‘Alles maak IK nieuw!’

Bij ons staat er meestal wel een Bijbel in
de boekenkast. Bij menigeen zelfs meerdere exemplaren in verschillende vertalingen en/of in meerdere talen. Wàt een
luxe! Maar een Bijbel meenemen naar
de samenkomst… daar schort het vaak
wel aan.
In veel, heel veel landen is een Bijbel
bezitten ook een luxe, maar wel anders
dan bij ons. Zelfs vandaag de dag nog
worden er Bijbels in stukken geknipt,
zodat meerdere kerken of groepen van
gelovigen een stukje Bijbel in handen
hebben. Over de 245 miljoen gelovigen
die verdrukt worden (gegevens van
Open Doors) kunnen we het bezit van
een eigen Bijbel wel raden… dat is ‘de
dood in handen hebben.’
Goed nieuws
Het bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap is niet alleen door de
Christelijke pers als RD en ND, maar
ook door de seculiere pers als AD en
Metro vermeld.

In Nigeria kwamen er in 2018 zelfs twee
nieuwe vertalingen uit: een in het Kalabari (258.000 sprekers) en ook nog een
in het Kirike (248.000 sprekers). In
negen van de 44 ‘nieuwe’ talen kwam de
hele Bijbel voor het eerst beschikbaar.
In vijftien talen verscheen alleen het
Nieuwe Testament en in twintig talen
bepaalde gedeelten van de Bijbel.
In 2017 verschenen er twintig totaal
nieuwe vertalingen en in topjaar 2014
maar liefst 51, aldus het Nederlands
Bijbelgenootschap op basis van gegevens van de United Bible Societies
(UBS), het overkoepelend orgaan van
de Bijbelgenootschappen.
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Het verschil tussen dood en leven
De hond van Rinus heet niet Caiman,
maar Carmen! Dat is wel even een
verschil van dood of leven.
Een kaaiman is een soort krokodil,
die geen onderscheid maakt in
z’n prooien. Een
confrontatie met
een kaaiman betekent in de meeste
gevallen de dood!
De naam Carmen komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent: lied,
zang. In Spanje is de naam
Carmen gelijk aan Maria.
En die naam heeft alles te
makken met lied. Denk
maar aan het Magnificat
van Maria (Lucas 1:46-55):
‘Mijn ziel prijst en looft de
HEER, mijn hart juicht om
God, mijn redder…’
Het verschil tussen Caiman en Carmen
is dus echt een verschil tussen dood en
leven. Dat is verschil tussen horen en
gehoorzamen ook.
Oren
Oren zijn belangrijk om de juiste toon
en toonhoogte, de inhoud van de toon
en de richting te horen, omdat ze een
evenwichtsorgaan bevatten, zodat ze je
bij alles in evenwicht houden en om je
te laten deelnemen aan de leefgemeenschap, aan je omgeving.
Horen is meer dan oren hebben
In de Bijbel staat minstens 655 x het
woord horen. Naast die teksten zijn er
nog teksten die met oren, horen en verstaan te maken hebben. En dat komt
het beste uit in het Griekse woord voor
horen (ακουω).

Leven als geredde mensen

Dat betekent: horen, luisteren, weten,
gehoorzamen en zelfs: tot het einde toe
aanhoren! En dat alles staat in nauw
verband met gehoorzamen.

Ex. 14:15-31; 15:19-21
Wij zullen zien dat zoals Israël gered en
beproefd werd, ook wij gered en beproefd worden.

Verschil tussen dood en leven
Het verschil tussen horen maar niet
luisteren en horen en gehoorzamen is
hetzelfde als het verschil tussen dood
en leven.

Israël gered door de Schelfzee
heen
De Schelfzee wordt ook wel Rietzee of
Rode Zee genoemd. De doortocht was
de redding van Israël. Die doortocht
werd wel gevolgd door de woestijnreis,
met beproevingen. Uiteindelijk gaat het
volk door de Jordaan het beloofde land
in.

Horen maar niet luisteren
Zo nu en dan spreekt hogepriester Eli
zijn zonen aan op hun wangedrag, maar
zij luisteren niet (1 Sam.2:25b). Uiteindelijk wijst een godsman Eli op zijn gedrag en het wangedrag van zijn zonen.
Zij zullen het alle die met de dood moeten bekopen. De negatieve invloed van
hogepriester Eli en zijn zonen beïnvloed
ook het volk. Het heeft geen eerbied
meer voor de woorden van God. Ze halen de ark van God uit het heiligdom.
Horen en gehoorzamen
Samuel heeft blijkbaar een betere groeibodem. Zijn moeder Hanna bidt al voor
zijn ontstaan en brengt hem de eerste
jaren biddend groot. Dan wordt Samuel
bij Eli in de tempel achtergelaten. Wát
een verschil met thuis. Toch vervalt
Samuel niet in hetzelfde gedrag als zijn
‘pleegfamilie’.
In het begin heb ik al gezegd dat het
Griekse woord voor horen ook betekent: tot het einde toe aanhoren!
Samuël deed dat. Tientallen jaren later
mocht hij David tot koning zalven. Uit
die David is Jezus, de zoon van God,
voortgekomen. Die Jezus gaf zijn leven
voor ons, ongeacht of we dat zouden
willen horen of niet.
Lees 1 Sam. 1:1-1 Sam.4:1 eens door!
Marianne Loggers

Het volk gered
Voor het volk leek de ondergang in
zicht: water voor hen en een leger achter hen. God grijpt in: Hij maakt een
pad en zo ontkomt het volk. De vijand
volgt het volk, maar verdrinkt. Dan
klinkt er een vreugdezang. Maar over
zoveel doden er is verdriet bij de Vader,
want Hij heeft alle mensen lief.
Na de redding de woestijnreis
Het volk moest na de doortocht een
flinke afstand in de woestijn afleggen.
In die woestijn kwam het nogal wat beproevingen tegen. Dat lezen we in het
kort in 1 Kor.10: 1-13.
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Wij zijn gered
Wij zijn gered door Jezus’ dood aan het
kruis. Van die redding is de doop het
zichtbare teken.
Zoals Egypte na de doortocht achter de
Israëlieten lag, zo ligt de wereld na de
redding achter ons, Het is niet de ruimtelijke, tastbare wereld, maar de wereld
van verlangens en waarden. God liefhebben is God gehoorzamen en worden
zoals Jezus.
Gered en toch beproevingen?
Wij hoeven de beproevingen niet te zoeken. Toch zijn er tegenslagen, die ons
geloof kunnen beproeven, want de boze
weet wat onze zwakke plekken zijn.
Daarom moeten we blijven bidden: ‘…
leid ons niet in verzoeking…’ Zo kunnen we eerlijk zijn en blijven voor God
en mensen.
Uiteindelijk zullen we gered worden
We zijn in het verleden gered door
Jezus’ dood aan het kruis. Nu leven we
als opgestaan uit de dood en zijn zo
voor de wereld om ons heen zichtbaar
aangenomen als zonen van God. Maar
aan het eind der tijden zullen we de
redding als volkomen ervaren, want
dan zijn we in eeuwigheid bij God.
John Karsten

Groeten
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Een paar dagen geleden kreeg ik een mailtje van Freek en Mina van
der Spek uit Bangladesh met daarbij hun bijdrage voor het Oasemagazine. Ze vroegen me onder andere om hun hartelijke groeten
aan u over te brengen.
Iets bijzonders of niets bijzonders? Belangrijk of niet?
Het is iets heel bijbels!
Ik ben eens aan het tellen geweest. Wist u dat in het Nieuwe Testament de woorden
‘groet’ en ‘groeten’ samen drieënvijftig keer voor komen? Dat is nogal wat. Meer dan
in het Oude Testament, waar in 2 Koningen 4 Elisa zijn knecht Gehazi twee keer op
het hart drukt om, omdat hij haast moet maken, niemand onderweg te groeten en de
andere … die komt zo!
Groeten in het Nieuwe Testament zijn vrijwel steeds (op één uitzondering na) in de
brieven opgenomen. Zij hebben over het algemeen tot doel om te bemoedigen. Hoe?
Ze zeggen: ‘Ik ken je’, ‘God kent je’, ‘God de Vader (of: Jezus) wil je bemoedigen, Hij
is je niet vergeten. Ook in je strijd of moeilijkheden. Ook als je alleen bent’.
Ziet u, hoe belangrijk een persoonlijke groet is?
Een paar weken geleden kwam ik op zondagmorgen voor het eerst, na vier weken
afwezigheid door ziekte, weer in de samenkomst. De manier waarop ik door verschillenden begroet werd, was werkelijk een bemoediging.
Dat heb je ook nodig als je alleen op een zendingsveld bent. Een bemoediging. Een
teken dat je thuis niet vergeten wordt. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Een mailtje (of een kaart) is zo geschreven. Hebt u geen (email-)adres? Daar kunnen Marianne en ik u zeker aan helpen!
En nu die laatste tekst uit het Oude Testament over groeten, die ik u beloofd had.
Die staat in Spreuken 27:14. Kijk daar maar eens.
Een hartelijke groet van de zendingscommissie!
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie De Oase

Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Even een korte update over de voortgang
van het gebouw voor de kerk in Bhatara.
Zoals jullie in de nieuwsbrief (december
20180)konden lezen, zijn de fondsen die
voor het gebouw nodig zijn toegezegd. In
onze ogen is dit een wonder. Als God op
deze manier ingrijpt in de vooruitgang,
dan kijken wij met grote verwachtingen
uit naar wat God met dit gebouw gaat
doen.

Begin februari konden we alle documenten die nodig zijn voor het aanvragen van een bouwvergunning overdragen aan de architect. Hij gaat die aanvraag voor ons doen. Op het ogenblik
legt die architect de laatste hand aan
tekeningen die ook nodig zijn voor de
bouwvergunning. Na het indienen van
de aanvraag om te mogen bouwen zal
het minimaal drie maanden duren voordat we kunnen beginnen met heien.
Het lesgeven aan de bijbelschoolstudenten gaat door. Al is ‘studenten’ een beetje een groot woord. Toen we in januari
met een nieuwe module begonnen waren er maar vier studenten. Gelukkig
zijn er inmiddels twee bijgekomen. Er
zijn een paar oorzaken voor het lage
studentenaantal.
De school heeft geen fondsen om
de studie van de studenten te financieren. De maandelijkse kosten voor één
student zijn ongeveer 30 Euro. Daarin
zit onderwijs, materialen, verblijf en
eten. Studenten hebben dit geld niet. Zij
moeten daarom werkzaamheden doen
om dit te verdienen: koken, schoonmaken, het terrein bewaken, in de tuin
werken, helpen met administratief
werk, enz. Er is echter een regel: ‘iedere
student moet ongeveer € 5 per maand
betalen’.
Dit kunnen ze niet. Velen komen uit
arme gezinnen of uit gezinnen die hen
verstoten hebben om hun geloof. Er zijn
andere bijbelscholen die alles voor de
studenten betalen en sommigen geven
ook nog zakgeld.
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Aan lokale kerken waar die studenten vandaan komen wordt
gevraagd om die student financieel te
ondersteunen.
Dat kunnen ze niet. Kerken zijn arm. Er
zijn vaak niet eens voldoende inkomsten om de voorganger te betalen.

Daarnaast is de relatie met de
denominatie [red.– kerkgenootschap] niet geweldig. De bijbelschool
valt onder de paraplu van de Assemblees of God, maar die doen niet veel
om de school te helpen.
Dus gaan we voorlopig door met een
klein groepje studenten. Maar ja, ik
denk wel eens aan de Heer Jezus met
zijn 12 discipelen. Na Pinksterdag veroverde dat kleine groepje mensen de
wereld met het Evangelie.
De module die ik nu doorneem met de
studenten heet ‘de Noodzaak van Verlossing’. Dat is wat dit land en jullie
land nodig heeft.
Hier een paar gebedspunten:
* de Bijbelschool
* een bouwvergunning
* een opwekking in de gemeente Noda
* onze gezondheid
Veel dank voor jullie aandeel in het
werk dat hier gebeurt door jullie gebeden en gaven.
Lieve groet,
Freek en Mina

Ontwikkelingen in Nepal

Tilak en Ganga
Afgelopen keer heb ik vermeld dat Tilak
bezig is een stukje grond voor zijn kerk
te kopen. Er is nog geld nodig.
We hopen en bidden dat het ontbrekende bedrag (ca € 900) alsnog als gift binnenkomt.

Daarna zal het kerkje op de huidige
plaats opnieuw afgebroken worden en
eindelijk definitief opgebouwd worden
op de aangekochte grond.
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In onze familie zijn we met z’n tienen.
Mijn vader heeft af en toe werk als landarbeider. Daarnaast hebben we ook een
stukje grond waarop we wat kunnen
verbouwen.
Omdat we erg arm zijn is mijn broer
maar tot zijn 12e jaar naar school geweest en een ander familielid is in India
gaan werken.
Mijn jongere broers en zussen konden
goed leren, maar waren door de slechte
financiële situatie gedwongen hun studie
te stoppen en thuis te werken.
Onze situatie was uitzichtloos. Later heb
ik toch de middelbare school kunnen
volgen, maar daarna was er geen werk.
Het is in ons dorp erg moeilijk werk te
vinden.
Nadat ik van het werk en de opleidingen
van GLOW gehoord had, wilde ik daar
ook graag voor in aanmerking komen.
In de hoop daardoor mee te kunnen helpen om de slechte financiële situatie
thuis te verbeteren. Ook zou ik graag
andere vrouwen die in soortgelijke omstandigheden verkeren, helpen.

GLOW
En dit zegt een jonge vrouw die de cursus
al eerder gevolgd heeft:
Voordat ik deze training volgde, werd er
vaak achter mijn rug gekletst over me.
‘Moet je haar eens zien, altijd dezelfde
kleding aan en dezelfde tas.’
Achtergrond van één van de deelneemsters (23 jaar) aan de naaicursus.
Woonplaats:
Baniyapur
Sociale status:
ongetrouwd en
arm

Na mijn training ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen en nu heb ik niet alleen
meer inkomen om van te leven, maar
spreken de mensen ook met veel meer
respect over me. En dat terwijl ik nog
steeds dezelfde kleding draag en dezelfde tas heb!
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Politiek
Het is ruim een jaar geleden dat de
communistische partij aan de macht
kwam in Nepal. Tegelijkertijd waren de
twee partijen waaruit de nieuwe communistische partij gevormd is, nog bezig met de samenvoeging! Dat proces is
nog steeds niet helemaal afgerond.
Nepal is officieel een federale republiek,
de situatie is politiek een beetje vergelijkbaar met die in de VS. Het was de
bedoeling dat de diverse provincies veel
autonomie zouden krijgen, maar nu
blijkt het tegendeel te gebeuren en
wordt de macht steeds meer gecentraliseerd. Het lijkt op terug naar af.
Overigens zijn een aantal andere zaken
voortvarend ter hand genomen, zoals de
verbetering van de infrastructuur en de
bouw van nieuwe waterkrachtcentrales.
Wat de wetgeving betreft is het gewraakte artikel in de grondwet over geloofsvrijheid nog niet gewijzigd. Anderzijds - zo lijkt het - wordt dit op enkele
incidenten na niet nageleefd. Wel is het
voor Christelijke organisaties veel moeilijker geworden om hun (verplichte)
registratie bij de overheid te krijgen.
Bezoek aan Nepal
1 oktober hopen we (Jan en Aukje) opnieuw een zendingsreis naar Nepal te
maken. We zullen ongeveer 4 weken
daar verblijven.

Het zal voor ons een bijzondere reis
worden omdat dit waarschijnlijk ons
laatste bezoek aan Nepal zal zijn, vooral
fysiek wordt het steeds moeilijker.
Maar we zijn blij en dankbaar dat God
ons tot nu toe elke keer de kracht en de
mogelijkheden heeft geven om onze
broeders en zusters daar te bezoeken.

Gebedspunten
 De politieke situatie in het land en
vrijheid van geloof.
 De aankoop van het stukje grond
voor het kerkje in Thecho (Tilak).
 Het werk van GLOW en de deelneemsters aan de lopende training.
 De voorbereidingen van onze reis.
Voor meer informatie zie www.h4n.nl
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Oase berichten
Verjaardagen maart

Vervolg verjaardagen maart
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Emma Nicolai
Marianne Loggers
Carla Schilleman
Letty Scheld
Aukje Smit

Sorange van Breukelen
Ronald Lucas
Peter Hendriks
Geert Grooten
Noam van Hemert

Hoera, een kaartje!
De oproep in het magazine van februari
heeft echt een nieuwe medewerkster
opgeleverd.
Marieke Karsten-Meeuwenoord
heeft zich gemeld. Ze heeft intussen de
lijst met namen en adressen van kaartwensers ontvangen.
Bedankt, Patricia Lucas, voor al die
kaartjes die jij verstuurd hebt.
Bedankt, Marieke, namens allen die jij
in de komende tijd een blij moment gaat
geven!
Preek naluisteren

Bemoediging

Het is voor veel mensen makkelijk om de
titel van een preek te onthouden. Maar
de inhoud in herinnering brengen is vaak
veel moeilijker. Vooral als er weken of
maanden over heen gaan.

Elke laatste dinsdag van de maand houden we de gebedsavond, meestal bij Jaap
en Wil Bakker thuis. Dan danken we de
Heer voor de goede en mooie dingen die
we hebben ontvangen of mochten meemaken. En we bidden voor de noden van
de gemeente als geheel en voor de noden
van onze zieken en ouderen, enz. en omgeving.

Op de website [www.de-oase-zeist.nl] is
de preek altijd na te luisteren. Het gaat
dan puur om de preek en niet de liederen en gebeden.
Het is ook mogelijk om tegen geringe
kosten de preek op cd te verkrijgen. Meld
bij Boy van Abkoude wat je wilt!
Op beide manieren (websit of cd) heb je
luister-, geniet- en studiemateriaal in
huis!

Gebedsintenties van dank of noden kunt
u altijd opgeven bij Marianne Loggers,
die verantwoordelijk is voor de avonden.
Met onze liederen en gebeden mogen we
de hemel bewegen, in de zekerheid dat
de God van hemel en aarde ons hoort.

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’

