Agenda van juni: samenkomsten en kringen
Huis– en bijbelleeskringen

Samenkomsten

Juni 2019

Als je de heilige Geest zoekt,
vliegt de duif van je weg.
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Bijbellleesking 11 juni 14.30 uur bij
Gerrit Poolen olv Marianne Loggers.

Zondag 2 juni 10.00 uur
Samenkomst en viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Huiskring 11 juni 20.00 uur bij fam.
Karsten olv Connie Karsten

Zondag 9 juni 10.00 uur
Pinksteren
Spreker: Connie Karsten

Gebedsavond 25 juni 20.00 uur bij
familie Bakker

Zondag 16 juni 10.00 uur
Zendingszondag mmv Freek en
Mina van der Spek, Michael en
Hanneke Awimbilla. Extra collecte voor Bangladesh
Spreker: Freek van der Spek
Zondag 23 juni 10.00 uur
Spreker: Nelleke Bosshardt
Zondag 30 juni 10.00 uur
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
Gemeenteleiding
Voorgangers:
John en Connie Karsten
T: 030 - 69 59 485
Lid: Marianne Loggers
T: 0343 - 761 099

Als je Jezus zoekt,
daalt de duif op je neer.

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, ook voor zending,
zijn belastingaftrekbaar.
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.

Nieuwe ontwikkelingen voor de Oase
Door de verbouwing van het pand
waarin wij onze samenkomsten
houden, zijn er enkele aandachtspunten, in eerste instantie voor de
kosters en/of leidinggevenden.
Maar daarnaast ook voor alle aanwezigen.
Voordeur
Voor deurstijl van de voordeur is een
blokje met kettinkje gemaakt. Dat past in
de deurpost, zodat de deur op een kier
kan staan.
Let op: Bij aanvang van de
dienst moet het
blokje weggehaald worden,
zodat de buitendeur gesloten kan
worden en er
geen insluiping
kan plaatsvinden.
Laat ook niets in
je jaszakken achter!

Nooduitgang
Er is een andere nooduitgang, namelijk in het keukentje met kelder
links achter de
keuken met bar.
Aan de linkerkant
is een glazen deur
met sluitbalk.
Als zich een
noodsituatie
voordoet, kan de
balk onderin de
deur gemakkelijk
verwijderd wor-
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Let op: Bij een noodsituatie dienen alle
aanwezigen de aanwijzingen van de leidinggevende van de dienst op dat moment (degene die de microfoon heeft) op
te volgen. Kosters kunnen waar nodig en
mogelijk assisteren.
Bijzondere stoelen
De groene stoelen met armleuning
zijn door de bouwlieden afgevoerd. De
Oase heeft twee nieuwe verstelbare en
opvouwbare tuinstoelen met armleuning
en kussen gekregen. Deze stoelen liggen
achter de schuifdeuren bij het podium.
Let op: De stoelen zijn in eerste
instantie bedoeld
voor Hans
Cramer en Eddy
van ’t Hof, die
niet op de gewone stoelen kunnen zitten. Zij
hebben beiden al
gebruik gemaakt
van de stoelen.

Levi, een Bijbelse naam
Levi was de derde zoon van Jakob bij
Lea. De Bijbel zegt hiervan: “En weer
werd ze zwanger en bracht ze een zoon
ter wereld.” ‘Nu ik hem drie zonen heb
gebaard, zal mijn man zich eindelijk
aan mij hechten’, zei ze. Daarom werd
hij Levi genoemd. Genesis 29:34. Als
zodanig is hij één van de twaalf stamvaders van het volk Israël. Zijn naam betekent dan ook: zich hechtend aan, aansluitend, aanhankelijkheid. Samen met
zijn broer Simon moordde hij de stad
Sichem uit als wraak voor de oneer hun
zuster Dina aangedaan.
“Drie dagen later, toen de mannen van
Sichem koortsig waren, pakten twee
van Jakobs zonen, Simeon en Levi, die
volle broers van Dina waren, hun
zwaard en overvielen de stad, waar
niemand op onraad bedacht was. Ze
doodden alle mannen. 26 Ook Chamor
en zijn zoon Sichem brachten ze om het
leven. Ze haalden Dina uit Sichems huis
en vertrokken. 27 Daarop beroofden
Jakobs andere zonen de slachtoffers en
plunderden de stad, omdat hun zuster
onteerd was. 28 Schapen, geiten, runderen, ezels, en alles wat er in de stad of
op het veld te vinden was maakten ze
buit. 29 Alle bezittingen namen ze mee,
en de vrouwen en kinderen voerden ze
als gevangenen weg; ze roofden de huizen helemaal leeg. Genesis 34:25-31.
Daarom kregen de nakomelingen van
Levi geen erfdeel in het land anders dan
de priestersteden.
Vader Jakob geeft hen aldus zijn zegen:
5 Simeon en Levi zijn altijd samen,
zij beramen niets dan geweld.
6 Ik wil niet deelnemen aan hun beraad,
op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn.
In woede ontstoken doden zij mannen,
moedwillig verlammen ze stieren.
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7 Vervloekt zij hun grimmige woede,
vervloekt hun ontembare razernij.
Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk,
hen over Israël verspreiden.
(Genesis 49:5-7)
Nakomelingen van Levi heten Levieten.
De twee meest bekende Levieten waren
Aaron en Mozes.
Mozes
1 Een man uit de stam Levi trouwde
met een vrouw uit diezelfde stam. 2 Zij
werd zwanger en bracht een zoon ter
wereld. Het was een mooi kind en ze
hield het verborgen, drie maanden lang.
3 Toen ze geen kans zag haar zoon nog
langer verborgen te houden, nam ze een
mand van papyrus, bestreek die met
pek en teer, legde het kind erin en zette
de mand tussen het riet langs de oever
van de Nijl.
4 De zuster van het kind ging een eind
verderop staan, om te zien wat er met
hem zou gebeuren.
5 Even later kwam de dochter van de
farao naar de Nijl om te baden, terwijl
haar dienaressen langs de rivier heen
en weer liepen. Zij ontdekte de mand
tussen het riet en liet die door één van
haar slavinnen halen.
6 Ze maakte de mand open en zag
daarin het kind. Het jongetje huilde, en
vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7 Toen kwam de
zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik
bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te
voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat maar,
‘antwoordde de dochter van de farao,
waarop het meisje de moeder van het
kind ging halen.
9 De dochter van de farao zei tegen de
vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het
voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De
vrouw nam het kind mee en voedde het.

10 Toen het groot genoeg was, bracht
ze het naar de dochter van de farao.
Deze nam het kind aan als haar eigen
zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want’, zei
ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ (Ex. 2:1-10).
Aaron
Nu werd de HEER kwaad op Mozes. ‘Je
hebt toch een broer, de Leviet Aaron!’
zei hij. ‘Ik weet dat hij welbespraakt is.
Hij is al naar je onderweg en zal blij
zijn je te zien. (Ex. 4:14)
De nakomelingen van Aaron werden
priesters. Hun wijding wordt beschreven in Leviticus 8:1- en 9. In hoofdstuk
10 lezen we echter dat de zonen van
Aaron, Nadab en Abihu, verkeerd vuur,
d.w.z. vuur dat niet voldeed aan de
voorschriften wilden offeren. Daardoor
stierven zij.
Nog voordat Aäron tot priester gewijd
wordt, terwijl het volk bij de berg Sinaï
is en Mozes op de berg de wet ontvangt,
wil het volk een zichtbare god. Aaron
maakt van goud een kalf, dat door het
volk aanbeden werd. Mozes is boos, en
de Levieten staan hem bij.
25 Mozes begreep dat het volk zich had
laten gaan omdat Aaron niet ingegrepen had, en dat hun vijanden daarom
de spot met hen zouden drijven.
26 Hij ging bij de ingang van het kamp
staan en zei: ‘Wie voor de HEER kiest,
moet hier komen.’ Alle nakomelingen
van Levi voegden zich bij hem.
27 Hij zei tegen hen: ‘Dit zegt de
HEER, de God van Israël: Gord je
zwaard om, jullie allemaal, doorkruis
het kamp in de volle lengte en breedte
en dood iedereen die je tegenkomt, al is
het je broer, vriend of verwant.’
28 De Levieten deden wat Mozes hun
had opgedragen, en zo kwamen er die
dag ongeveer drieduizend Israëlieten
om.

29 ‘Vandaag hebt u zich aan de
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HEER gewijd,’ zei Mozes, ‘door u
zelfs tegen uw zonen en broers te
keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven.’ (Ex. 32:25-29)
Bij de verdeling van het land Kanaän
onder de stammen kregen de Levieten
geen eigen gebied. Zij kregen echter wel
6 vrijsteden. Dat waren steden waar je
heen kon vluchten als je zonder opzet
iemand had gedood, en 42 andere steden Numeri 35: 1-8. Ook kregen zij de
tienden van het volk. (Numeri 18:23,
24)
23 De werkzaamheden bij de ontmoetingstent worden verricht door de Levieten, en zij worden verantwoordelijk
gesteld voor overtredingen. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht,
voor alle komende generaties. De Levieten krijgen geen grondbezit zoals de
andere Israëlieten;
24hun geef ik de tienden in eigendom
die de Israëlieten aan de HEER afdragen. Daarom heb ik bepaald dat zij
geen grondbezit krijgen zoals de andere Israëlieten.’ (Numeri 18:23, 24)

Levi is dus een Bijbelse naam, die ook
vaak door Joden wordt gegeven aan
zonen.
De naam Levi kan ook thans bekend
zijn doordat hij verbonden is aan de
spijkerbroek. In Amerika meer dan een
eeuw geleden uitgevonden door de gebroeders Levi. De broek was van zeildoek gemaakt, blauw gekleurd en met
klinknagels aaneengehouden. Daardoor
was hij bestand tegen het zware werk
van goudzoekers.
John Karsten

Leunstoelevangelisatie
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Begin maart was ik in Oldebroek bij het vijfjarig bestaan van GlobalRize. Een bijna helemaal Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met zending via internet.
Vijf jaar geleden begonnen in Thailand door Marten Visser, die daar
werkte als zendeling en gemeentestichter. Hi deed dat alleen, op
zijn zolderkamer. Hoe? Door op een website (Biblword) bijbelteksten te
gaan plaatsen. Dat was het begin.
Nu, na vijf jaar, waren er op 1 januari 2019 via facebook maar liefst zeventien verschillende websites in allerlei talen zoals Afrikaans, Arabisch, Bengaals, Birmees,
Engels, Indonesisch, Spaans en Turks. Er zijn bijbelcursussen, een gebedsapp en
SheRises, een facebook/instagram account voor vrouwen.
Van de ‘paar’ mensen die de bijbelteksten in het begin van Marten Visser ontvingen
is het aantal bezoekers op facebook uitgegroeid – op 1 januari – tot meer dan 1,3 miljoen per dag, werden daarmee in 2018 bijna 52.000 chatgesprekken gevoerd.
Voor wie niet weet wat een chatgesprek is: dat is een gesprek via beeldscherm en
toetsenbord van een computer. Zo begonnen meer dan 19.000 cursisten met een
bijbelcursus!
Waarom ik u dit allemaal vertel? U begrijpt dat dit niet zomaar gebeurt. Je hebt er
mensen voor nodig. Toegewijde mensen. Zendelingen en bijbelleraren. Weet u hoeveel mensen bij GlobalRize werken? VIER. En weet u hoeveel computers ze hebben? Niet één!
Hoe kan dat dan? Omdat ze buiten die vier mensen die er werken ook nog zo’n 245
‘leunstoelevangelisten’ hebben. Mensen die op hun computer thuis vragen beantwoorden van mensen uit de hele wereld die geïnteresseerd zijn in de Bijbel of in het
christendom. Mensen die dat werk iedere week een paar uur doen (en soms wel heel
wat langer).
Bijzondere, hoog opgeleide, mensen? Dat hoeft helemaal niet. Wel: christenen
met een hart voor anderen die Jezus nog niet kennen. Mensen, die zich, vanuit hun
leunstoel (dus: thuis) willen toewijden. Om de vragen van mensen die meestal nog
geen christen zijn te beantwoorden. Als chatmedewerker. Als mentor van één of
meer cursisten bij een bijbelcursus. Op een andere manier. Hoe dan ook.
De Bijbel zegt: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus
de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen
te halen.” (Lukas 10:2 NBV)
Wilt u met mij samen vragen aan de eigenaar van de oogst, God de Vader, of Hij arbeiders wil roepen voor dit werk? En soms – als je zo’n vraag stelt, zo’n gebed bidt,
blijk je zelf het antwoord te zijn …… De jongste leunstoelevangelist van GlobalRize is
nu onder de twintig, de oudste in de tachtig!
Hans Cramer,
voorzitter Zendingscommissie

Freek en Mina
Om veiligheidsredenen worden
er geen foto’s meer geplaatst.
Beste broeders en zusters,
De tijd van de eerste orkaan van het seizoen is alweer achter de rug. Wij merkten
er niet veel van. Het was een sombere dag
in de stad met af en toe wat regen en
wind. In het westen was het anders. Daar
kwamen mensen om en werden huizen
en oogsten vernield. Orkaan Fani bracht
vooral in India een hoop ellende.
We hopen en bidden dat zulke dingen
mensen bij God zullen brengen.

Het is natuurlijk altijd tijd voor de nodige
zorgen. Mina’s broer die in het dorp
woont, waar de familie vandaan komt,
klom in een mangoboom en viel er ook
weer uit. Gebroken sleutelbeen en vijf
ribben gekneusd en gebroken. Hij is in
een ziekenwagen naar de stad gebracht
voor onderzoek. Gelukkig hoefde hij niet
in het ziekenhuis te blijven. Er is geen
operatie nodig en artsen kunnen er verder niets aan doen. Rust moet hem genezen. Hij en zijn vrouw, zijn nu bij hun
dochter die niet zo ver bij ons vandaan
woont.
Het is wel de tijd van de oogst. De rijst
moest worden geoogst. Dat kon die broer
dus even niet meer, maar een andere
broer van Mina ging naar het dorp om
dat werk op zich te nemen.

6

Het is ook de tijd van spanning. Na die
ellende in Sri Lanka is men bang dat het
over zal slaan naar onze kant. Ik mag
niet meer naar de lokale kerken en de
bewaking bij de Engelssprekende kerken is aangescherpt.
Het wordt me sterk afgeraden om tijdens de vastentijd ‘s avonds naar buiten
te gaan. Lastig allemaal, maar het is,
denken we, verstandig om te luisteren
wat er gezegd wordt.
Eind mei is ook de tijd van de examens.
We hopen de modules voor de studenten op de Bijbelschool en de studenten
die we op zaterdagmiddagen lesgeven,
af te ronden. Freek heeft de examens al
klaar liggen. Tot nu toe doen de studenten het erg goed. Ze halen goede cijfers
voor toetsen en werkstukken. Maar nu
nog het eindexamen.
Als jullie voor ons en dit land bidden,
breng dan ook het volgende bij de Heer:

genezing en hulp voor hen die
getroffen werden door de orkaan;

genezing voor Mina’s broer;

voor de bescherming van de kerk
en van ons;

voor de studenten

en voor onze gezondheid.
Lieve groet,
Freek en Mina

Met verlof uit Ghana
Om zes uur in de morgen landde het
vliegtuig in Brussel en lag Ghana ver
achter ons.
Verloftijd is een grote inbreuk op ons
routinematig leven. Vooraf stellen we
onszelf de vragen: Wie kunnen we in
ons huis vragen om voor Azugbil en Spike (onze twee honden) te zorgen. Het is
nu nog droog seizoen, hoe krijgen we
voldoende voedsel voor de konijnen?
Een oud en verrot raamkozijn in ons
huis moest er al lang uit, dan toch nog
maar de timmerman laten komen voor
we drie maanden weg zijn. Dan ook het
muskietengaas van de veranda, want dat
hangt er aan flarden bij, maar meteen
laten vervangen door de timmerman.
Wat moet er allemaal met Josiah mee,
zodat hij voor de komende drie maanden bij zijn oom Quist en tante Dorcas
kan wonen: alleen zijn matras of ook het
bed erbij? Hij heeft nieuwe sokken en
ondergoed nodig voor die periode. Wat
moet er vooruit betaald worden: electriciteit, water, ondersteuningen en
schoolgeld. Hebben we alles goed afgesloten en voldoende achtergelaten voor
Abraham die tijdelijk in ons huis zal wonen. Moeder gaat mee, zodat zij deze
tijd in Accra bij haar dochter kan wonen. Natuurlijk gaan we de nieuwste
Awimbilla nog bekijken. Beatrice en Ben
kregen op 2 april een pracht van een
dochtertje. Ze sliep tijdens ons bezoek
en was niet van plan om haar opa en
oma te bekijken of een glimlachje te geven. We namen Ben zijn boedel mee
naar Techiman, want nadat hij zijn baan
opzegde moet hij ook verhuizen. Hij betrekt een appartement in ons huis en
kan meteen aan de slag om te zorgen dat
ook andere appartementen verder klaar
komen.
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Verlof is een tijd
van rust. Verlof
is er om mijn
oude moeder te
bezoeken, om
familie en
vrienden te
zien. Aandacht
voor tanden,
ogen, hart en huid. Verlof is er
om verantwoording af te leggen; we hebben het Wycliffe kantoor bezocht en hadden gesprekken. We ontmoeten ons thuis
front comité en hen die ons ondersteunen of dat nu met financiën of gebed is
we vertellen graag wat er de afgelopen
twee jaren gebeurd is.
Op 16 juni hopen we bij jullie in de Oase
in Zeist te zijn, om zendingszondag te
vieren. Wat mooi om te vieren dat de
opdracht die Jezus 2000 jaar geleden gaf
zo’n uitwerking heeft gehad. Bijna de
hele wereld is bereikt met het Evangelie
van Jezus.
Wycliffe statistieken oktober 2018
 3350 talen met tenminste enkele bijbelgedeelten
 683 met de volledige bijbel
 meer dan 1543 alleen het NT
 1133 een bijbelgedeelte.
Nog 2,500,000 hebben nog geen enkel
bijbelwoord in hun taal.
We verwachten het einde van deze aarde
en Jezus terugkomst. Jezus zegt: Pas als
het goede nieuws over het koninkrijk in
de hele wereld word verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde
komen (Mat. 24:14).
Tot ziens op de zendingsdag 16 juni,
Michael en Hanneke

Nepal
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Ze zijn vrijgelaten!

Tijdens onze jaarlijkse zendingsreizen
door Roemenië, vertellen heel veel
arme mensen ons iets van hun leven.
Een arme man vertelt ons het volgende:
Hij en zijn vrouw hebben 4 kinderen
waarvan er 2 verstandelijk gehandicapt
zijn. De man kan momenteel niet werken, omdat hij een tumor achter zijn
oog heeft. Daarom werkt zijn vrouw in
de schoonmaak, maar het valt niet mee,
want de gehandicapte kinderen vragen
ook veel aandacht. Aparte opvang voor
de kinderen is niet te betalen voor hen.
Daarbij komt dat de man acuut een
oogoperatie nodig heeft, maar dat kan
in Roemenië niet zonder geld. Ook
heeft de man, volgens de dokter, na de
operatie chemotherapie nodig: hoe
moet hij dat betalen? Alles bij elkaar,
inclusief MRIscan, transport naar het
ziekenhuis en chemobehandeling praten we voorlopig over een bijdrage van
500 euro. Gelukkig hebben we deze
kosten al kunnen betalen vanuit ons
noodfonds.

Een oude oma komt naar ons toe, ze is
in grote nood:
Haar dochter liet haar 3 kinderen bij
hen achter zodat ze in het buitenland
kon gaan werken. Ze zou het geld dat ze
verdiende opsturen. Maar tot nu toe
hebben ze al meer dan 14 maanden
niets van haar ontvangen. Het gevolg is
dat zij, als grootouders, de schoolkosten
van de kinderen, niet meer kunnen betalen. Dat betekent dat de kinderen niet
meer naar school gaan.
We hebben inmiddels die kosten voor
ze betaald, want we willen niet dat die
kinderen geen kans op een beter bestaan meer hebben. Dat zou u toch ook
doen?
Zoals u wellicht weet is ons doel niet
alleen humanitaire hulp, we gaan er
ook heen voor evangelisatie-diensten,
Bijbelstudies, hulp en bemoediging
voor evangelisten, die daar in moeilijke
omstandigheden het evangelie brengen.
Ook zij hebben recht op onze steun, we
hebben een bewogen hart voor deze
trouwe dienaren van God.
Henk en Diny Herbold

Vorige keer meldde ik dat er in het Dang
district 4 Christenen waren gearresteerd,
waaronder pastor Dilliram Paudel, de
algemeen secretaris van de Nepal Christian Society. De beschuldiging was dat ze
betrokken zouden zijn bij een
‘bekeringsbedrijf’.
Op 29 april kwam het goede nieuws dat
ze weer vrijgelaten zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de aanklacht ook
ingetrokken is.

GLOW

Vanaf het begin van het bestaan van
GLOW is één van de belangrijke taken
het ondersteunen van kinderen uit arme
en uit gemarginaliseerde gezinnen. Door
deze ondersteuning hebben de afgelopen
jaren veel kinderen naar school kunnen
gaan.
Aanvankelijk hebben we kinderen maandelijks ondersteund door voor het
schoolgeld te zorgen, maar het bleek lastig om daar donors voor te vinden.
GLOW heeft daarvoor in de plaats een
speciaal fonds in het leven geroepen om
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eens per jaar voor kinderen een bedrag
te geven voor het schoolgeld, schrijfbenodigdheden, een uniform, een tas en
schoenen. Ook dit jaar gaat het weer gebeuren en ze hopen en bidden dat ze
meer dan 100 kinderen hier mee kunnen
helpen.
Het gaat om kinderen in Pokhara en omgeving en in Lalitpur. De contacten gaan
veelal via de lokale kerk en de scholen en
de leerlingen zijn verplicht om na ieder
semester GLOW te informeren over hun
vorderingen. Op die manier worden ze
ook aangemoedigd om door te gaan.
De ouders en begeleiders zijn erg blij
met deze vorm van support, zij geven
aan dat deze hulp vaak het verschil
maakt tussen wel en niet naar school
gaan. Bovendien presteren ze daardoor
aantoonbaar beter. De scholen helpen
ons ook bij het selecteren van de kinderen die deze hulp echt nodig hebben.
Dit jaarlijkse support is voor veel kinderen bepalend voor de rest van hun
leven. De geschatte kosten per kind zijn
dit jaar ca. €36. Misschien iets voor u om
kansarme kinderen een kans te geven?
Giften kunnen worden overgemaakt
onder vermelding van “Nepal-GLOW
schoolsupport”.
Jan Smit
Meer info op www.h4n.nl

Rijkdommen in de tijd...

Ja, ik wil van harte zingen
Hem die mij zo zeer verblijdt!
Want ik zie in alle dingen
alleen maar Zijn genegenheid.
Ja, de hartslag van het leven
is de liefde van de Heer.
Liefde draagt hen meer en meer
Die zich in zijn dienst begeven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Als een vogel, die zijn tere
jongen met zijn vleugels dekt,
Zo houdt over mij de Here
zijn beschuttend’ arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ‘t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen Woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, —
dat zal dood noch duivel doven.
alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom, Overal is ‘t goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Uit Liedboek (73) 426.

U, jij en ik en
Freek en Mina
Michael en Hanneke
Jan en Aukje
Henk en Diny
Simon en Antoinette
en vele anderen...
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Oase berichten
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De Heer
verhoort de wens
van nederigen,
Hij bemoedigt
hen en luistert
met aandacht.
Variatie op Psalm 10:17

Moederdag
Wat hadden de kinderen en hun leidinggevenden weer hun best gedaan om alle
vrouwen in De Oase een Moederdagpresentje te geven: een beschilderd kaarspotje
met tekstkaartje te geven. Ja, het is traditie dat alle vrouwen iets krijgen, omdat
elke vrouw - jong of oud- een moeder voor iemand anders kan zijn.
John Karsten zette de verschillende moederfiguren duidelijk uiteen in zijn preek op
diezelfde Moederdagzondag.
We zijn benieuwd wat de Vaderdagzondag gaat brengen!

Verjaardagen juni
03 Regien Smit-Bosch
08 Elianne Demmendal
08 Henk Nicolai
12 Yoshua Meeuwenoord
16 Tim Scheld

16 Aukje Smit-Mik
18 Carlos van Breukelen
18 Eddy van ‘t Hof
19 Angelique Slagmolen
22 Simon Wienke

Als een duif...
Mattheus getuigt: Zodra Jezus gedoopt
was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe
de Geest van God als een duif op hem
neerdaalde. En uit de hemel klonk een
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem
vind ik vreugde.’ (Matt. 19-11)
Marcus meldt: In die tijd kwam Jezus
vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar
de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het
water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif
op zich neerdalen, en er klonk een stem uit
de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.’ (Marc.1:9-11)
Lucas schrijft: Heel het volk liet zich
dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en
hij aan het bidden was, werd de hemel
geopend 22 en daalde de heilige Geest in
de gedaante van een duif op hem neer,
en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent
mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Luc.2:21-22)

Johannes getuigt: ‘Ik heb de Geest als
een duif uit de hemel zien neerdalen, en
hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet
wie hij was, maar hij die mij gezonden
heeft om met water te dopen, zei tegen
mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat
degene die doopt met de heilige Geest.” En
dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de
Zoon van God is.’ (Joh.2:32-34)
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Wat weten we eigenlijk van duiven?
Duiven kunnen gemiddeld 18 tot 20
jaar oud worden, waarbij ze zich tot op
een leeftijd van 12 tot 15 jaar kunnen
voortplanten.
De meest bekende duif is de (Turkse) tortel. Het verenkleed is licht beigegrijs, met
een zwart-witte nekband en een contrasterende donkerrode iris. De Turkse tortel
heeft een uitzonderlijk groot voortplantings- en verspreidingsvermogen. Ze kunnen tot wel 5 legsels per jaar groot brengen, waarbij hun jongen zich over zeer
grote afstanden kunnen verspreiden. Dit
maakt de Turkse tortel een bijzonder succesvolle soort.
Turkse tortels zijn bijna altijd met z'n
tweeën. Tortelduiven vertonen zacht,
lieflijk en sociaal gedrag. Op de voedertafel schuiven andere, vaak kleinere vogels
als mussen, mezen en vinken aan.
De wereld zou er heel anders uitzien als
mensen, vooral gelovigen, zich gedragen
als (tortel) duiven! Dat zou een geweldig
getuigenis van Pinksteren zijn!

