Agenda diensten en samenkomsten in januari

Jaarthema: leven door Jezus ~ januari 2020
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Zondag 5 januari 10.00 uur
Driekoningen
Dienst met viering Avondmaal
Spreker: Connie Karsten

Dinsdag 14 januari 20.00 uur
Huiskring bij familie Karsten olv
Connie Karsten

Zondag 12 januari 10.00 uur
Spreker: John Karsten

Dinsdag 14 januari 14.30 uur
Bijbelleeskring bij Gerrit Poolen olv
Marianne Loggers

Zondag 19 januari 10.00 uur
Spreker: Marianne Loggers
Bovenwegen 19.00 uur
Spreker: Connie Karsten

Dinsdag 28 januari 20.00 uur
Gebedsavond bij familie Bakker olv
Marianne Loggers

Zondag 26 januari 10.00 uur
Spreker: nnb

Aankondiging zendingszondag in maart
Op 29 maart hoopt Henk Herbold ons te dienen met beelden (Roemenië) en vanuit
Gods Woord. Dan houden we ook de zendingscollecte voor Roemenië.
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Evangeliegemeente De Oase Zeist
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Gemeenteleiding
Voorgangers:
John en Connie Karsten
T: 030 - 69 59 485
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T: 0343 - 761 099
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secretaris@de-oase-zeist.nl
voorzitter: John Karsten
penn.nr.: Anneke Demmendal
secr. Marjan Schreuders
lid: Daniël van Hemert
lid: Gerda van Groningen

Adres en tijd samenkomsten
Elke zondag 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.

Voor u gehoord, gelezen of gezien

3

Dit is een nieuwe rubriek ingevoerd. Een rubriek om elkaar aan te moedigen en te luisteren naar de heilige Geest. Dat kan door onze oren, hart en
ogen open te zetten en ervaringen met elkaar te delen.
Soms word je geraakt door iets wat je niet
verwacht. Het overkwam me twee dagen
na een heupoperatie. Ik kon niet naar de
samenkomsten, ben niet zo thuis in Nederlandse programma’s en heb geen tv-of
radiogids. Dus maar even zappen of ik
een kerkdienst kon vinden. Ja! En zo ging
ik op de hometrainer naar de tv-kerk.
Drie totaal verschillende diensten.
Het laatste programma bevatte een interview met Gor Khatchikyan. Zijn werk op
de spoedeisende hulp en vooral zijn getuigenis trof me. Over dat werk had hij
een boek had geschreven. Een boek over
leven en dood en vooral over levenslessen. Een zoektocht op Internet leverde
me twee boeken van Gors hand op.
1. Gelukzoeker (van generaal pardon
tot Premier gezocht)
Als 12–jarig jongetje kwam hij met zijn
ouders en oudere broer naar Nederland.
Gevlucht voor het regiem in Armenië.:
weg van corruptie en geweld. Na een
tocht van 8 dagen komen ze in Nederland
aan in de hoop hier het geluk te vinden.
Ze gaan van AXC naar AZV en van afwijzing naar afwijzing. Uiteindelijk is het
gezin ‘hartstikke uitgeprocedeerd’, zegt
hun advocaat. Maar dan… lacht het geluk, de hoop en verhoord gebed hun toe :
er komt een algemeen pardon. Kan het
zijn dat die ‘gelukzoekers’ ook
‘gelukbrengers’ kunnen worden.?

2. Gastarbeider (verhalen van hoop op
de spoed)
Gor neemt je mee in zijn wereld van de
spoedeisende hulp. Een verzameling van
twaalf verhalen: verdrietig, inspirerend,
schrijnend en hoopvol. Als lezer krijg je
een kijkje achter de schermen en maak je
van dichtbij mee welke beslissingen er
genomen (moeten) worden .
Het is een spiegel die ons wordt voorgehouden over de Nederlandse samenleving
door de ogen van een eerste generatie allochtoon.
Over de titel van het boek zegt Gor zelf:
‘Soms viel ik me een gast in dit land. Ondanks dat gevoel wil ik graag arbeiden in
dienst van die samenleving en iets terug
geven voor de kansen die ik heb gekregen.
Daarnaast is er nog zoveel werk te verzetten en oogst binnen te halen, dat er
meer arbeiders nodig zijn. Bij gebrek aan
(Nederlandse) arbeiders worden er soms
gastarbeiders gestuurd.’
Gor Khatchikyan begon aan zijn droomstudie geneeskunde toen hij uitgeprocedeerd asielzoeker was. Inmiddels heeft hij
na zijn studie de vervolgopleiding Spoedeisende Geneeskunde afgerond en is hij
SEH-arts KNMG.

Gor Khatchikyan (1987) is inmiddels afgestudeerd arts en verwierf landelijke
bekendheid door in 2012 het VPROprogramma ‘Premier gezocht’ te winnen.

Marianne Loggers

Paulus’ visie op lijden
Mensen lijden, gelukkig niet altijd en
ook niet altijd op dezelfde manier. Toch
zal een ieder te maken krijgen met lijden. Problemen met de eigen gezondheid komen voor. Banen gaan soms verloren, huwelijken kunnen vast lopen,
mensen overlijden. Wij zijn sterfelijke
mensen met kwetsbare lichamen.
Lijden heeft verschillende oorzaken.
Soms eigen, soms andermans schuld en
soms de schuld van niemand.
De Bijbel heeft een aantal antwoorden
op het lijden. Wij staan stil bij wat Paulus over lijden zegt.
Paulus was voor alles gegrepen door Jezus. Als apostel verkondigde hij redding
aan allen door geloof in Jezus. Wie gelooft in Jezus zal ook veranderen. Maar
een gelovige kan juist door zijn nieuwe
levensstijl lijden ondergaan. Vervolging
door niet-Christenen kwam vanaf het
begin voor. Paulus zelf heeft veel geleden
terwijl hij al reizend zijn bediening uitoefende, zoals hij zegt in 2 Kor. 11: 22-33
NBV:
23 Zijn zij dienaren van Christus? Ik
ben zo gek dat ik durf te zeggen: ik nog
meer. Ik heb harder gezwoegd, heb
vaker gevangen gezeten, heb veel meer
lijfstraffen ondergaan, ben vaker in
doodsgevaar geweest. 24 Door de
Joden ben ik vijfmaal met veertig min
één zweepslagen gestraft, 25 ik ben
driemaal met stokslagen gestraft, ik ben
eenmaal met stenen bekogeld en heb
driemaal schipbreuk geleden. Eén keer
heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers,
volksgenoten en vreemdelingen, in
gevaar in de stad, in de woestijn, op zee
en te midden van schijngelovigen. 27 Ik
heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak
zonder te eten, verkleumd en zonder
kleren.
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28 En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik
dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de
gemeenten. 29 Als er iemand zwak is,
dan ben ik het wel; gaan anderen onder
verleidingen gebukt-ik word erdoor
verteerd. 30 Als ik mij dan toch op iets
moet laten voorstaan, doe ik het op mijn
zwakheid. 31 De God en Vader van de
Heer Jezus, de God die moet worden
geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik
niet lieg. 32 Toen ik in Damascus was,
liet de stadhouder van koning Aretas de
stad afsluiten om mij gevangen te nemen; 33 ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een
venster in de muur werd neergelaten.
Dit soort lijden vond Paulus normaal.
Zo kan hij schrijven in 1 Tess. 2:14
(NBV): Het is u vergaan, broeders en
zusters, als Gods gemeenten in Judea
die Christus Jezus toebehoren. U hebt
even zwaar onder uw stadsgenoten
geleden als zij onder de Joden.
Vervolging is dus niet ongewoon voor
een christen. Toch is lijden niet iets dat
gezocht moet worden. Het maakt je niet
automatisch beter. Lijden ondergaan is
als een toets of keuring. Je kunt van het
geloof afvallen. Vandaar het gebed: leid
ons niet in verzoeking.
Door lijden te doorstaan leren we
wel volharding, zoals Paulus zegt in
Rom. 5:3-6 NBV: 3 En dat niet alleen,
we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle
ellende, omdat we weten dat ellende tot
volharding leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot
hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart
is uitgegoten door de heilige Geest, die
ons gegeven is. 6 ¶ Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons,
die op dat moment nog schuldig waren,
gestorven.

Ook als we lijden of ons ellendig voelen
mogen we God prijzen. Wij prijzen God
niet voor de ellende, maar vanuit de
zekerheid dat God van ons houdt. Wij
kunnen volharden en betrouwbaar blijken.
Wij hebben onze hoop op God gevestigd.
Immers, Christus stierf voor ons toen wij
goddeloos waren. Hoe veel te meer mogen
we op God blijven vertrouwen. De Heilige
Geest is nu reeds bij ons in onze ellende.
Wij vinden in Romeinen 8: 18-39 Paulus’
visie op lijden samengevat.
Het is tijdelijk en weegt niet op tegen de
heerlijkheid die komt. Ondertussen is God
voor ons en de Heilige Geest in ons. In zijn
eigen woorden (Rom.8:18 NBV): Ik ben
ervan overtuigd dat het lijden van
deze tijd in geen verhouding staat
tot de luister die ons in de toekomst
zal worden geopenbaard.

5
Opmerking 1: In dit artikel maak
ik gebruik van de bron hieronder vermeld.
Bertschmann, D. H. (2019). “What Does
Not Kill Me Makes Me Stronger”: Paul
and Epictetus on Suffering. In J. R. Dodson & D. E. Briones (Eds.), Paul and the
Giants of Philosophy: Reading the
Apostle in Greco-Roman Context (p. 17).
Downers Grove, IL: IVP Academic: An
Imprint of InterVarsity Press.

Opmerking 2: Ik schreef dit artikel
voordat ik de preek van Jan Smit (29
december) had gehoord. Een mooie bevestiging dat we op dezelfde lijn zitten.

De tekst vindt u hier en de toepassing op
de omslag!
Liefde was het, onuitputtelijk,
eindeloos diep, onnoemelijk groot.
Bruisend als de wilde oceaan,
krachtig, sterker dan de dood.
Liefde draagt mij en omarmt mij,
wat een warmte als U mij kust.
Lijd mij vooraarts – leid mij thuiswaarts
in Uw glorie – in Uw rust.
Liefde was het, onvoorwaardelijk,
prijs Zijn goedheid van land tot land.
Ja voor altijd en voor altijd
zijn wij geborgen in Zijn hand.
Zie hoe Hij waakt over de Zijnen,
kostbaar door het bloed van de Zoon,
Die voor ons bidt en voor ons pleit
tot de Vader van Zijn troon.
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Soms moeten plannen veranderd of aangepast worden. Zo was het ook met de dienst
van 22 december. Daarbij zouden John Karsten en Hans Cramer de dienst delen.
John zou het thema ‘volg de ster’ voor zijn rekening nemen en Hans de toepassing
over roeping en de aankondiging van de zendingscollecte voor GlobalRize.
Maar Hans werd plotseling en met spoed in het UMC opgenomen en moest zelfs 2 x
gereanimeerd worden. Hoe bijzonder is het en hoe dankbaar zijn we dat hij langzaam maar zeker weer op de been komt en praatjes heeft!
Hoe bijzonder is het ook dat Pop steeds weer bemoedigd werd door dankliederen, die
in haar opborrelden.
Omdat velen niet of nauwelijks wisten en weten wat voor een organisatie GlobalRize
is, heeft Marianne Loggers (lid zendingscommissie) een korte power point gemaakt.

John L. Karsten

Liefde was het...
Op 8 december j.l. sprak Paul van der
Laan en verpakte zijn 3-punten boodschap in een oud lied met een nieuwe
tekst.

Zendingscollecte tijdens de kerstviering

Liefde was het, onafscheidelijk,
er is geen liefde buiten God.
Eindeloos, eeuwig stroomt Zijn liefde,
geeft ons het leven, keert ons lot.
O, die diepe, diepe liefde
daarnaar hunkert alles in mij.
Til mij op en trek mij tot U.
In Uw armen ben ik vrij.

GlobalRize gelooft in de mogelijkheden
die het internet biedt om het evangelie te
delen.

Componist: Thomas John Williams
Tekst: Samuel Trevor Francis
Vertaler: Paul van der Laan
In de zomer van 2019 is
een nieuwe zendeling
toegevoegd: onze eigen
Hans Cramer

Naast het Engelse Biblword, met 4,1
miljoen likes, hebben we teams die
werken aan pagina’s in het Afrikaans,
Arabisch, Bengaals, Birmees, Frans,
Indonesisch, Japans, Koerdisch,
Laotiaans, Nederlands, Spaans, Telugu,
Thais, Turks en Urdu.

Intussen heeft Hans 24
Bijbelstudiestudenten
begeleid:
1 in de Filippijnen,
1 in Duitsland
1 in Frankrijk en de
overigen in Afrika.

Alle zendelingen werken gratis vanuit hun eigen huis met hun eigen computer. Maar… het kantoor heeft 4 medewerkers (mensen die een goedbetaalde baan hebben opgegeven) die ook een dagelijkse boterham nodig
hebben. Dat is GlobalRize!
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Bericht van Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Samen een zegen zijn
Er is een groep mensen in de Hotelkerk die
ieder jaar rond Kerst iets bijzonders voor
zichzelf organiseert.
Dit jaar besloten ze het anders te doen. Ze
namen contact op met Mina en vroegen of
zij iets mochten doen voor de kinderen in
onze projecten. Het gaat dan om de kinderen die op de lagere school zitten, de
kinderen in de Kinderdagopvangen en de
kinderen in de Day Shelter, de straatkinderen. Natuurlijk kon dit.
Die groep van de kerk kwam met twintig
volwassenen en kinderen. Samen met onze
kinderen waren we met rond de 120 Kerstfeestvierders.
Mina had de leiding en was de tolk tussen
de buitenlanders en de Bengaalse mensen.
Het werd een groot feest. Het Evangelie
werd gedeeld. Kerst gaat tenslotte om de
Heer Jezus. Maar er werden ook veel spelletjes gespeeld, lekker gegeten en er waren
cadeautjes. De Hotelkerk mensen zorgden
voor alles wat nodig was.
Geweldig om zo samen met elkaar een zegen te mogen zijn voor anderen.
Kerst zet mensen in beweging
Het wordt hier in Dhaka al wat koeler. De
winter lijkt er aan te komen, al is het dit
jaar laat. Het is zeker geen witte Kerst. Gelukkig maar voor al de mensen die hier op
straat leven.
Rond het Kerstfeest is het hier een uittocht. Veel kerken hebben geen dienst op
25 december, omdat de mensen de stad
uittrekken. “Ook Jozef ging op weg,
van Galilea uit de stad Nazareth
naar Judea, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht
van David was,”. Zo vertrekken Bengaalse mensen naar de dorpen waar ze ooit
geboren zijn en buitenlanders gaan naar
familie in hun eigen land.

Het is nog niet zeker, maar misschien
gaan wij op 29 december naar het dorp
waar Mina vandaan komt. We gaan pas
laat, want in de december maand hebben wij veel diensten en vieringen waar wij een aandeel in hebben.
Wat wij hierboven schijven is bijzonder
om allemaal mee te maken.
Het Kerstfeest brengt ons ook bij mensen waar het allemaal niet zo goed mee
gaat. Er zijn veel zieken, mensen die
geen werk hebben, kinderen met wie het
niet zo goed gaat, mensen die tijdens
deze dagen geliefden erg missen die
overleden zijn. Het Kerstfeest, de komst
van de Heer Jezus, is vooral voor deze
mensen die gedragen moeten worden
door de liefde van God. En God gebruikt
jullie en ons om zijn hand te zijn in deze
wereld waar het vaak allemaal niet zo
makkelijk is.
Wij hopen dat jullie allemaal gezegende
Kerstdagen hebben gehad en wensen
jullie een Nieuwjaar vol van de aanwezigheid van de Heer toe.
Freek en Mina

OASE verjaardagen januari
1
3
9
10
11
11
12
20
21
23
24
25
25

8

Peter Klingenberg
Farah Klingenberg
Connie Karsten
Allon Scheld
Saskia van Essen
Guusje Koeslag (Canada)
Freek van der Spek
Anneke Demmendal
Antoinette Hulleman
Rebecca van Hemert
Eddy van Essen
Thijs van Essen
Paul van der Laan

OASE attenties
Voor de ouderen en zieken in de gemeente werd een passende
attentie gezocht. Dat werd het Dagtekstenboekje 2020 van het
ZZG. We hopen dat het mag bijdragen aan een gezond, gelukkig
en hoopvol nieuwjaar.
Jaap en Wil Bakker werden op 22 december in het zonnetje
gezet. Na 20 jaar trouwe kosterdienst en veel allerlei andere taken, willen ze het in het nieuwe jaar iets rustiger aan doen. Ze
kregen naast een cadeaubon een kaart met tekst die aansloot bij
het Adventsthema ‘volg de ster’.
Jaap en Wil,
Met ingang van het nieuwe jaar willen jullie het
graag iets rustiger aandoen. Daarom leggen jullie
de kostertaak neer.
Na zo’n 20 jaar genieten van jullie trouwe dienst
op vele fronten zeggen wij: ”goed gedaan, trouwe
dienstknechten!”
Jullie hebben door de goede zorg bij velen van ons
een licht aangestoken. Zó blijft ook jullie ster stralen!
Heel veel dank!
De OASE Zeist, 22 december 2019
Ver weg en toch plotseling dichtbij
In het oudejaarsavondgesprek met Hans Cramer blijkt dat hij op de Spoedeisende
Hulp geholpen is door de arts over wie op pagina 3 geschreven is!

