Jaarthema: de Geest maakt levend

16 januari 2022

Oase berichten

Tekst voor de Week

Henk van Wijhe heeft
een uitgezaaide
alvleesklierkanker.
Hij is nu thuis waar
hij verzorgd wordt
door Hilje, die ‘s morgens en ‘s avonds
steun krijgt van buurtzorg.
Bid voor hen dat ze naast huilen, ook kunnen lachen en mogen ervaren God in alles
nabij is.

Ontzag voor de HEER is de
bron van het leven,
het laat je ontkomen aan de
strikken van de dood.

Voorlopig afwezig
6 januari zijn Paul en Rina van der Laan
naar Spanje vertrokken waar ze twee
maanden hopen te verblijven.
Bid voor een goed verblijf en behouden
terugkomst.
Verjaardagen
Op 12 januari was Freek jarig. Hij mailt
aan Marieke die de kaarten verzorgt: Veel
dank voor de kaart en voor de goede
wensen. Bedank aub ook de broeders en
zusters in de gemeente van ons.
Op 9 januari was Connie Karsten jarig
en op 15 januari is Marieke Karsten-M.
jarig.
Andere jarigen in het verschiet zijn:
20 jan Anneke Demmendal en
Antoinette Hulleman
23 jan Rebecca van Hemert en
Eddy van Essen
25 jan Thijs van Essen en
Paul van der Laan

Spreuken 14: 27 (NBV21)

Lied voor de week
God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ′t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat
de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En de adem zijner lippen
overmant de tegenstand.
De heil'ge Geest,
Die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk
Zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land als Gods gezant.
Opwekking 248
https://www.youtube.com/watch?
v=Oxt32vmwbLc

Het boek dat richting geeft
door John Kasrsten
Spreuken is het Bijbelboek dat richting geeft in deze coronatijd.
“Laat wie wijs is goed naar deze spreuken
luisteren en nog wijzer worden. Laat wie
verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en
scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.”
Spreuken 1:5-7 NBV21.
Welk Bijbelboek kan ons vooral helpen
deze coronatijd door te komen? Eerst welk
niet, en waarom niet, dan welk wel.
Het Bijbelboek Openbaring is niet het
boek dat nu voorrang vereist. Dat boek
bereidt voor op christenvervolging en
waarschuwt tegen wereldgelijkvormigheid.
Dat laatste is altijd toepasselijk. Maar
christenen in Nederland en Europa worden niet nu vanwege hun geloof vervolgd.
De beperkingen opgelegd via wetgeving
van het Nederlandse parlement vanwege
de coronapandemie treffen alle Nederlanders en zijn nodig omwille van de volksgezondheid.
Dat doet mij denken aan de pokken, een
virusziekte waarvan in 1980 verklaard
werd dat hij volledig was uitgeroeid. Dit
was mogelijk door vaccinaties gedurende
bijna een eeuw. In sommige landen was
vaccinatie zelfs verplicht. De pokkenvaccinatie werd in 1795 voor het eerst toegepast. Toch was er vanaf het begin weerstand. Ik heb een pamflet gezien uit 1898
waarin pokkenvaccinatie uitgemaakt werd
voor “het teken van het beest” (Openb 13).
Oudere mensen weten dat die vaccinatie
kleine littekens naliet, maar die vaccinatie
is NIET het teken van het beest. Het was
een door God gegeven mogelijkheid om
ziekte door pokken te voorkomen.

Dat brengt me tot het boek dat ik aanbeveel, namelijk Spreuken.
Dit boek geeft aanwijzingen om in deze
wereld wijs te leven. De inmiddels overleden Amerikaanse evangelist Billy
Graham las het boek Spreuken vier keer
per jaar. De Nederlandse taal is rijk aan
spreekwoorden, vele uit of geïnspireerd
door de Bijbel. In een tijd waarin iedereen via sociale media zijn mening, zonder onderbouwing, kan geven en ook van
alles en nog wat door kan sturen zegt
Spreuken: “Een veelprater [veel twitteraar-jlk] begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig” (10:19). Of wat te denken van: “Wie
zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt” (11:12
NBV21). Dan een waarschuwing, nog
voordat er sociale media bestonden met
zijn vele halve waarheden en hele leugens. “Vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood is als eten
met een rottend gebit, lopen met een
verzwikte enkel” ( 25:19 NBV21).
Spreuken helpt goede mensen aardig te
zijn. Het boek bevat ook humor. Let er
wel op dat spreuken geen beloften zijn.
Zij geven aan wat meestal het geval zal
zijn. Wie wijs is, weet welke spreuk wanneer van toepassing is.

Week van gebed
= ook zendingswerk
De gebedsweek “Licht in het duister”
loopt van 16-23 januari.
Dit jaar gaan christenen uit het MiddenOosten ons voor. Zij leven in een regio waar
spanningen en conflicten aan de orde van
de dag zijn en waar eenheid ver te zoeken
is.
Zij kozen voor ons het thema uit: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen
om Hem te aanbidden” uit Matteüs 2: 112.

Over zending gesproken
Vanuit de Filipijnen bereikte ons een foto
van Desmond Tutu die onlangs op 90jarige leeftijd overleed. Hafiz schreef er
een lied bij.
I sometimes forget that I was created for
Joy.
Ik vergeet soms dat ik geschapen ben voor
vreugde.
My Heart is too heavy for me to remember that I have been called to dance the
Sacred dance of life.
Mijn hart is te zwaar om me eraan te herinneren dat ik geroepen ben om de heilige
dans van het leven te dansen,
I was created to smile to Love. To be lifted
up and to lift others up.
Ik was geschapen om de liefde toe te
lachen, om opgetild te worden en zo ook
anderen op te tillen.
O’ Sacred One untangle my feet from all
that ensnares. Free my soul that we might
dance and that our dancing might be contagious.
Oh Heilige Eenheid maak mijn voeten los
van alles wat bindt.
Bevrijd mijn ziel zodat we mogen dansen
en ons dansen aanstekelijk mag zijn!

Zondag 16 jan. 10.00 Oosterkerk - oecumenische dienst in het kader van de Week van
Gebed
Maandag 17 jan. 19.00 Oosterkerk
Dinsdag 18 jan. 19.00 Noorderlichtkerk
Woensdag 19 jan. 19.00 De Citadel
Donderdag 20 jan. 19.00 De Ark (Ger. Vrijgemaakt)
Vrijdag 21 jan. 19.00 nnb
Zaterdag 22 19.00 Evangelische Broedergemeente

Wereldwijd samen gemeente zijn
Hans (GlobaRize)

Freek en Mina (AoG)
Anna’s Kinderdagverblijf functioneert anders dan voorheen. De kinderen die daar
komen gaan naar school, of ze zijn nog te
klein om naar school te gaan. Er is veel
aandacht voor spelletjes en spelen. Er is
speelgoed, er wordt gezongen. Iedere week
komt er een muziekleraar die met ze zingt.
Ze krijgen snacks en er is een warme
lunch. Daarna slapen ze een uurtje, waarna zij die huiswerk hebben dat onder begeleiding gaan maken. Dit zijn allemaal kin-

deren die komen uit onze kerkgezinnen.
Als ze Anna’s Kinderdagverblijf ontgroeid
zijn, gaan ze in de kerk meehelpen. Sommigen doen mee tijdens de aanbidding,
anderen helpen de kinderen in de zondagschool. Ook stromen ze allemaal door naar
de jeugdbijeenkomst die op donderdagavonden wordt gehouden.

Wat is het bijzonder als je iemand op
duizenden kilometers afstand bij kunt
staan. Dat is de zegen die ik persoonlijk
ook regelmatig ervaar.
Een voorbeeld is Lufi uit Nigeria.
Hij schrijft: ‘Hallo Biblword (dat is de
naam waarop GlobalRize via Facebook
werkt), moge de genade van onze goede
Heer voortdurend bij jullie zijn. Mijn
naam is Lufi, uit Nigeria. Een aantal
geleden was ik gefrustreerd over het
leven en depressief, omdat de dingen
door en door moeilijk waren. Toen zag
ik Biblwords post op Facebook over het
delen van ervaringen en gebedsverzoeken. Ik reageerde en stortte mijn hart
uit. Daarop kreeg een geweldige reactie
en werd er met mij gebeden.’
Lufi werd erdoor bemoedigd: ‘Aan God
zij de glorie: dingen beginnen voor mij
ten goede te keren. Ik wil God alle eer
geven voor het afwissen van mijn tranen, het wegnemen van mijn zonden,
mijn zorgen en verdriet. Ik wil God ook
bedanken voor het gebruik van het
Biblword-team om mij op te beuren en
me te helpen in tijden van moeilijkheden. God zegene Biblword en alle glorie
en lof aan Yahweh! Halleluja!’

Zendingsbijdragen
Juist in deze tijd dat we onze zendingswerkers alleen maar op papier zien, is het belangrijk om hen te blijven ondersteunen met gebed en gaven. Onze penningmeester zal
uw bijdragen o.v.v. doel of werker(s) graag registreren!

Colofon Evangeliegemeente De Oase Zeist
Website: www.de-oase-zeist.nl

Gemeenteleiding
John en Connie Karsten,
T: 030 69 59 485
Marianne Loggers
T: 0343 761 099

Bankrekeningnummer
NL33INGB0003880202 t.n.v.
(penn.mr.) Evangeliegemeente De
Oase Zeist; bijdragen en giften voor
Zending zijn belastingaftrekbaar.

