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Thema: Zaaien en oogsten
De ’Dankdag voor Gewas en Arbeid’ wordt iedere
eerste woensdag van november gehouden. In 2021
is dat op woensdag 3 november. Op deze dag dankt
de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering,
God voor de verkregen gewassen.
De bovengenoemde ‘Dankdag’ is voor velen van ons
misschien niet bekend. Toch vind ik het een prachtige
gedachte. Heel bewust dankbaar worden, dankbaar zijn
en je dankbaarheid naar God tot uitdrukking brengen.

Pastor Harry Zijlstra

Mijn vader kwam uit een familie van tuinders. Het dorp, waar ik opgroeide,
had een regionale rol in tuin- en akkerbouw. Aardappelen, groenten en fruit
waren producten, die overvloedig werden verbouwd. In het dorp, Berlikum
(met een ‘K’ dus niet Brabant!), stond zelfs een heuse groenteveiling, waar
tot in mijn jonge kinderjaren actief groente werd geveild. Nu is het dorp
omringd door zogenaamde ‘glastuinbouw’, kassen waarin tomaten, paprika’s
en komkommers worden geteeld.
In mijn geboorteplaats werd relatief veel gesproken over het weer, de oogst,
aardappelziekte en aardappelmoeheid (jawel!) en over een goed of een
slecht oogstjaar. De prijs van de aardappelen en groenten was ook altijd een
interessant onderwerp. En wat was het dan fijn voor mijn vader dat hij zelf
de aardappels voor ons gezin, voor een heel jaar, kon oogsten! Het besef dat
groente van het land komt en dat eten niet vanzelf in de supermarkt belandt,
is mij met de paplepel ingegeven. Maar de groene vingers van mijn vader heb
ik niet geërfd.
Zaaien en oogsten is een thema dat in de Bijbel voortdurend aanwezig is. In
het Oude Testament zien we in de geschiedenissen van de aartsvaders dat
oogst en hongersnood bepalend waren voor de keuzes, die ze moesten maken.
Jozef was zijn leven lang bezig met het beheer van voedsel. De geschiedenis
van Ruth is volledig verbonden aan de oogst en de feesten van Israël zijn voor
een groot deel verbonden aan de landbouw en de oogst.
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Thema: Zaaien en oosten

(vervolg)

Het beeld van zaaien en oogsten wordt in het Nieuwe Testament op
verschillende manieren verbonden aan geestelijke principes. Zaaien is in die
context een beeld van inspanning en investering. Het oogsten staat voor het
resultaat dat je hebt van je werk. Dit geldt dus ook voor je geestelijke leven.
Hier een aantal teksten die ons tot nadenken moeten aanzetten:
“En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait,
zal ook zegenrijk oogsten.”
2 Korinthe 9:6
Paulus spreekt hier over het feit dat het geven aan de behoeftigen als een werk
van zaaien is en dat hier zegen aan verbonden is. “God heeft de blijmoedige
gever lief” zegt hij in de verzen die volgen.
“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal
hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf
oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven
oogsten.”
Galaten 6:7-8
Hier gaat het om het zaaien in het ‘Koninkrijk van God’. In het algemeen zegt
Paulus hier dat God ziet welke keuzes we maken. Zijn onze keuzes in gebed
gemaakt? Laten we ons leiden door de Geest? Of zijn onze motieven puur
op winst, eigen gerief en genot gericht? Het resultaat zal zijn zoals je hebt
gezaaid. Net zoals mijn vader in zijn groentetuin geen aardappel kon oogsten,
waar hij een boon in de grond had gestopt.
Tot slot nog één beeld uit de landbouw, opnieuw van de apostel Paulus:
“Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.”
1 Korinthe 3:6
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Het planten en verzorgen van een plant is een taak voor de mens, zowel in
natuurlijke als in de geestelijke zin. Maar het wonder van groei is door God
gegeven.
Laten we daarom het goede zaad zaaien, het Evangelie en de liefde van
God, die zichtbaar wordt in ons geven en in ons dienen. Maar laten we ook
dankbaar zijn voor de resultaten die we in samenwerking mogen zien door
Gods zegening van groei en vrucht!
Dankt u mee op woensdag 3 november?! Kom naar Keerpunt om samen Hem
te danken!
Aanvang 20:00 uur
Zegengroet,
Harry Zijlstra
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Open Doors
‘Ik bid nog altijd dat ze terugkomen’
We willen het verhaal van Sana uit Irak met u
delen. Dit is een verkorte versie van het interview
van Open Doors. Mocht u meer willen weten,
spreekt u dan Adith of Elsje even aan.
We ontmoeten Sana in haar huis in Erbil, in het noorden van Irak. “Eindelijk
heb ik de moed om mijn verhaal te vertellen. Ik hoop dat iemand weet waar
mijn man en zoons zijn.” Sana laat een foto zien die kort voor de inval van
IS in Qaraqosh is genomen. Het is de allerlaatste foto die ze heeft van haar
complete gezin. Sana poseert samen met haar man en hun drie kinderen voor
de kerk.
Blijven of vertrekken
In juni 2014 nam IS de stad Mosul in. Een maand later werd ook Qaraqosh
aangevallen, maar IS slaagde er niet in de stad in handen te krijgen. In
augustus waagden de extremisten een nieuwe poging. Toen ze voor de
poorten van de stad lagen, was Sana’s man Sabah ervan overtuigd dat IS
er niet in zou slagen de stad in te nemen. De meeste families maakten een
andere inschatting en sloegen meteen op de vlucht. Maar Sabah en Sana
namen de beslissing om met hun twee zoons in Qaraqosh te blijven. Alleen
dochter Tania (nu 25) vluchtte weg, samen met andere familieleden van het
gezin. Een goede keus, zou later blijken.
“Het was 7 augustus 2014. We lagen allemaal te slapen, toen we overal
mensen hoorden schreeuwen. Omdat Sabah ziek was, maakte ik mijn oudste
zoon Tony wakker. Samen lagen we te luisteren: ‘Qaraqosh is nu van ons’,
hoorden we schreeuwen in de straten.” Angstige dagen volgden. Het gezin
bleef binnen, met zijn allen in een kamer. Ze hielden de lichten angstvallig uit.
In het donker gebruikten ze een sigarettenaansteker om hun weg te vinden.
Iedere nacht hoorden ze IS-soldaten door de straten stampen, ze braken de
deuren van huizen open. “We baden heel veel en we beloofden elkaar dat we
samen zouden blijven”, herinnert Sana zich. “Dat was onze troost, dat we
tenminste elkaar hadden.”
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Meer dan twee weken na de val van Qaraqosh werd het gezin ontdekt door
IS. Sana herinnert zich hoe de jonge Issa op zijn benen stond te trillen, toen
vier mannen de deur openbraken en hun kamer binnenstapten. “Niet bang
zijn, we willen alleen maar weten of jullie ook wapens hebben”, vertelden
de mannen. Toen vertrokken ze weer. Korte tijd later moest de familie zich
melden bij het ziekenhuis in de stad.
“Jullie gaan zo meteen met de bus naar Ankawa, de christelijke wijk van Erbil”,
zei de man in burger. “Hij drukte ons nog op het hart dat we ons geen zorgen
moesten maken”, vertelt Sana. Maar dat stond in schril contrast met wat ze
om zich heen zag gebeuren. “De mannen van IS zagen er angstaanjagend
uit. Ze schreeuwden constant. Ze waren in het pikzwart gekleed en droegen
wapens bij zich. Geen spoor van vriendelijkheid.”
Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden. IS pikte alle spullen van
waarde in. Ook ID-kaarten moest men verplicht inleveren. Met een groep
van ongeveer dertig mensen stonden ze daar. Sana: “Mijn oudste zoon Tony
was heel nerveus en hij maakte zich zorgen over mij. Hij vroeg aan de ISmannen wat ze met me zouden doen. Maar ze richtten een geweer op hem en
schreeuwden hem toe, dat hij zijn mond moest houden.”
“Het was een verschrikkelijk moment”, herinnert Sana zich. “Mijn jongens
waren bang. We waren nog nooit van elkaar gescheiden geweest. De strijders
zeiden ons dat we elkaar in Ankawa weer zouden ontmoeten. Issa was zo
bang. De allerlaatste zin die hij tegen me zei was: ‘Waar ga jij heen, mam?’”
Sana werd gek van angst toen ze in de bus werd gezet zonder haar man en
zoons. “Ik smeekte een van de IS-strijders: ‘Alsjeblieft, vertel me waar je mijn
man heen brengt’. Zijn antwoord was een geweerloop tegen mijn hoofd.”
Inmiddels is dit zeven jaar geleden. Sana heeft haar man en zoons nooit meer
terug gezien. Iedere dag mist Sana haar man en kinderen. De Here God is de
Enige aan Wie Sana zich vastklampt in de hoop haar man en zonen terug te
vinden. “Mijn geloof in de almachtige God is zo groot. Ik blijf bidden dat ze
terugkomen, ze zijn alles wat ik heb.”
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Bid voor China
Enige weken geleden zijn twee bekende voorgangers van een grote
ondergrondse kerk in China door de Chinese overheid gearresteerd. Er is
weer duidelijk sprake van vervolging door de Chinese overheid. Xijing Pin,
president en voorzitter van de Communistische Partij, wil van de christenen
af. In Open Doors wordt daar ook veel over geschreven. De kruizen zijn van
de kerken gehaald, sommige afgebroken en in de bestaande kerken moet een
portret hangen van de president. Bovendien moet men toestemming hebben
om als gemeente bij elkaar te komen en in de kerk geldt: geen kinderen tot 18
jaar. Als gevolg hiervan zijn grote ondergrondse kerken ontstaan. Een bekend
feit is, dat er meer christenen in China zijn, dan leden van de Communistische
Partij. Dit tot grote ergernis van Xi.
Een van mijn lievelingsboekjes is: De Opwekking, revival in China 19271937, geschreven door Marie Monsen, een Noorse zendelinge, in dienst van
de China Inland Mission, nu Overzeese Zendingsgemeenschap. In het korte
bestek van dit stukje, is niet alles weer te geven, maar graag geef ik hier een
korte samenvatting.
Voor 1900 kwamen er weinig chinezen tot geloof, ze moesten niet veel van
het Westen hebben. Als de Keizerlijke familie ten val komt, verandert er veel.
De jongeren hebben belangstelling. Nog nooit in de geschiedenis kwamen er
zoveel mensen tot geloof. In 1905 werden er duizenden gedoopt. Maar door
allerlei politieke omstandigheden, zoals onder andere de Eerste Wereldoorlog,
kwam de kerk weer zwaar onder druk te staan en secularisatie sloeg toe. Maar
tussen 1917 en 1922 werden er toch weer 90.000 mensen toegevoegd. Het
was meer belijden met de mond, buiten het hart om: vrijzinnige theologie
en wereldgelijkvormigheid. Het bleek dat de Chinese christenen zelf de
verantwoordelijkheid moeilijk konden dragen. De zendelingen vormden de
Five Year Forward Movement. Zij vasten en baden voortdurend voor een
krachtig opwekkingswerk, met de zin: “En begin bij mij”.
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Velen werden gebruikt om het woord te brengen, Monsen ontving de Geest
Gods. Zij had een speciale bediening om verborgen zonden aan het licht
te brengen verscholen achter een glimlachend uiterlijk, zelfs van menig
christelijk leider. Er ontstond een reinigende windvlaag door de kerken en
gemeenten van China. Tijdens de jaren 1930-1935 was er in sommige streken
een voortdurende opwekking gaande, zodoende kon de leiding helemaal aan
de kerken worden overgedragen.
In 1949 namen de communisten de macht over. Alle zendelingen moesten
het land verlaten. Maar ze lieten een krachtige kerk achter, die tot de dag van
vandaag standhoudt!
Marie Monsen en vele anderen waren en zijn van mening, dat de opwekking
de oorzaak is van de krachtige Chinese kerk. Er was wel heel veel voor gevast
en gebeden.
Door Aranka Goyert
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Een ‘fonkeltje’ - 5

Tineke Genger

Vader God, ik ben vol lof en dank voor U. Vader God, mijn handen hef ik op naar U.
Want Uw macht en Liefde Heer, verbazen mij, verbazen mij. En ik sta aanbiddend
voor U, Vader God.
Over Vaders gesproken……!
‘Aanschouwt Abraham, uw vader’ Jes.51:1
Zou dat zinnetje voor mij van betekenis kunnen zijn? Abraham, die de vader van
ons allen is? (Rom.4:16)
Nog nooit écht op die manier bij stilgestaan moet ik zeggen! Natuurlijk weet ik al
lang dat dát er staat, maar je kunt het als een algemene kennisgeving opvatten of
er overheen lezen. Maar nu juist deze zin:’Aanschouwt Abraham, uw vader’ heeft
gezorgd voor een omwenteling in mijn denken over Israël. Al heel wat jaren geleden
was ik overtuigd geraakt dat ik door mijn geloof in de ’Joodse Jezus’ verbonden
was met de ‘Edele Olijf’ Israël. En dat ik als een heidens christen, en dus een wild
‘olijfje’ op die edele stam die Israël is, ben geënt! Rom.11. Sindsdien heb ik altijd
een zekere band met het Joodse volk gevoeld. En toch.. bleef er óók een onzichtbare
afstand bestaan tussen mij en dat volk. En dat kon ik niet verklaren! Maar zoals
het zo vaak gaat, denk je: het is zoals het is. En je laat het rusten! Lang geleden
heb ik weleens een Messiasbelijdende gemeente bezocht, en dan overviel mij een
onaangenaam gevoel een buitenstaander te zijn. Men bad richting Jeruzalem,
men zong Hebreeuwse liederen en de prediking was totaal anders, hoewel zeker
interessant! Maar vertrouwd en bekend waren toch de eigen diensten, en wij als
gemeente houden toch van onze Here Jezus, die ons leven radicaal heeft veranderd
toen wij tot levend geloof in Hem kwamen. Wij hebben toch vrede met God, door
onze Here Jezus Christus.. en al die andere teksten uit de Bijbel die ons gevormd
hebben en zó dierbaar zijn. Ons leven draait om Hem! En lees eens wat er staat in:
Rom.3:29 Of is God alléén de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der
heidenen. En Hand.15:14 hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk
voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen’. Is het dan nu Wij & Zij geworden?
Misschien voelt het wel een beetje zó! Wij en veel kerken met ons, doen er zeker
wat aan om ons Israël meer eigen te maken en misschien is dat wel een misvatting?
We hebben een Israël-Zondag met soms een spreker of zanggroep uit Israël zelf. We
bidden voor Israël! Ikzelf en vele anderen zijn naar het beloofde land afgereisd, om
met eigen ogen het land van de Bijbel te zien. Om na 2000 jaar nóg de sensatie te
beleven in Gods eigen land te zijn. We kwamen op heel veel plekken waar de Schrift
werd opengeslagen vanwege de feiten die erin vermeld staan. Ik heb mij toen een
aandenken toegeëigend uit de graftuin.
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Door een afgeschermd hek heen heb ik een klein handje aarde genomen van de
grond waarop Jezus voor mij geleden heeft en zijn wil ondergeschikt maakte
aan die van zijn vader.. Ik heb het nog steeds. En toch.. bleek, ondanks die
toenaderingspogingen, er nog steeds de onzichtbare afstand te bestaan tussen mij
en dat volk…een onopgelost raadsel toen! Maar ineens veranderde dat! Ik las Jes.51:1
als het ware nieuw, nu niet vanuit mijn denken, maar vanuit mijn hart: Aanschouw
Abraham, úw Vader.. vader van het volk Israël, en vader van ons, gelovigen uit de
heidenen! Uit de Schrift blijkt dat je alleen door deel te hebben aan hetzelfde geloof
als dat van Abraham werkelijk kind van Abraham wordt. En juist hiervoor gingen
mijn ogen open! Geen gezin mogelijk zonder een vader. Geen volk Israël mogelijk
zonder Abraham. De onzichtbare afstand verdween als de mist die vanmorgen nog
grijs tussen de huizen hing. Verdwenen en opgelost in het steeds helderder licht van
de morgen. Abraham, ik raak maar niet over hem uitgepraat.. God zegt: want Ik riep
hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem….
Ergens anders staat: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen
kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.
Het heil is uit de Joden? zegt de Schrift?.. Zó is het!!! De naam Abraham komt
224 keer voor in de Bijbel. De God van Israël 177 keer. Israël is niet geënt op welk
heidens volk of stam dan ook, ..maar wél heeft elk volk die het geloof van Abraham
omhelst, deel gekregen aan de saprijke wortel van Israël. Galaten 3:8 de Schrift,
die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan
Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Het
Evangelie is een kracht Gods tot behoud voor eenieder die gelooft, eerst voor de
Jood, maar ook voor de Griek. Rom.1:16 En ineens vallen puzzelstukjes samen die tot
dan toe afzonderlijk lagen te wachten om ingevoegd te worden. Ef.2:14 Want Hij is
onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte,
de vijandschap, weggebroken heeft,
In de toekomst zullen we het volgende gaan zien en meemaken: Zach.8: 23
Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van
allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip ‘de gedenkkwasten’ van een Judeese
man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.
Ik voel een gelijkenis met Ruth die haar schoonmoeder al jarenlang kende, maar
besloot met haar mee te gaan en bij haar te blijven. Er staat: Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vast. Er wordt makkelijk gekust
hier en daar, maar dat vastklemmen van Ruth aan Naomi.. aan háár God en háár
volk is van een andere orde. God gaf een vader! Abraham is de stamvader van ieder
die in geloof tot God komt.
Het is een wonder dat ook ik door hetzelfde geloof als van Abraham, aan Gods volk
Israël ben toegevoegd. Aanschouwt Abraham,..úw vader!
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Leesrooster Derek Prince
Op verzoek van Riet van Baaren en met toestemming van de uitgever zullen wij in de
komende Vonken week 29 uit het dagboek Gods levende Woord van Derek Prince
delen. Het thema is: Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
Deze keer deel 1: 16 en 17 juli.

Vind je plek!
In Spreuken 27:8 staat: Als een vogel die uit zijn nest wegvliegt, zo is een man
die uit zijn woonplaats wegvlucht. Heb je wel eens een vogel gezien die zijn nest
verliet en er vervolgens niet meer in kon terugkeren? Er is weinig zo zielig en
kwetsbaar als dat. Dit beeld illustreert goed hoe het is om niet op je plek te zijn.
Ik heb veel mensen begeleid die ik uiteindelijk het volgende moest vertellen:
‘Een van je problemen is dat je niet op de juiste plek zit. Je zult niet tot bloei
komen, tenzij je jouw juiste plaats vindt.’
Nu is ‘je plek’ niet zozeer een geografische locatie, als wel een plaats in God, en
vanuit Hem een plaats in het lichaam van Christus. In de Bijbel staat dat ieder
van ons deel zou moeten zijn van het lichaam, en we zouden allemaal net zoals
een lichaamsdeel op de juiste plaats moeten zitten. Een hand ziet er bespottelijk
uit als die aan het uiteinde van een been zou zitten, of een voet aan het uiteinde
van een arm. En wat meer is: ze functioneren dan niet of nauwelijks. Je moet er
dus achter zien te komen wat voor lid je bent, zodat je kunt passen op de plaats
die bij jou past.
Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar
onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in
Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen (2 Timoteüs 1:9). Wat een prachtige
tekst! De diepte ervan is bijna niet te bevatten. Er staat dat God ons heeft
gered, maar daar stopt het niet. Er staat geen punt, maar Hij gaat onmiddelijk
verder en zegt dat Hij ons heeft geroepen. Als je gered wordt, dan ben je ook
geroepen. Er is niemand die wordt gered zonder ook geroepen te worden.
Massa’s christenen zijn gered, maar hebben geen idee wat hun roeping is. Dat
komt echter niet doordat ze niet geroepen zijn. Als je gered wordt, dan ben je
ook geroepen. Daarom zul je gefrustreerd blijven en een onvervuld leven leiden,
als je je roeping niet ontdekt en vervult. Bid daarom dat Hij je openbaart wat
jouw plek is!
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Dank U Jezus dat U mij deel heeft gemaakt van Uw lichaam, en dat ik gered ben
voor een doel. U heeft mij gered en geroepen en ik geloof dat ik mijn plaats en
roeping vind in U. Ik ben een deel van het Lichaam van Christus. Amen.
We hebben elkaar nodig
In Efeze 1:22-23 schetst Paulus een beeld van Gods volk op aarde. Hij schreef:
...de gemeente, die Zijn lichaam is. Paulus ontwikkelde dit thema verder in
1 Korinthe 12:27: Samen bent u namelijk het Lichaam van Christus, en ieder
afzonderlijk Zijn leden. Hij gebruikt vervolgens verschillende voorbeelden van
het menselijk lichaam om te benadrukken dat we als christenen afhankelijk zijn
van elkaar. We hebben elkaar nodig.
Het meest complete beeld van de Kerk als het Lichaam van Christus wordt
beschreven in de brief aan Efeze. Het is opvallend dat Paulus in deze brief altijd
verwijst naar christenen in het meervoud. Hij richt zich eigenlijk nooit tot
individuele christenen (zie Efeze 1:3-12). Als je de hele brief leest, zien we dat dit
voortdurend zo blijft. De brief bevat geen beloften of gebeden voor individuen.
Pas in de laatste zes verzen vinden we een uitzondering: Paulus vraagt daarin
gebed voor zichzelf.
De focus op het gezamenlijke Lichaam van Christus vindt een climax in Efeze
6:10-18 waar Paulus het heeft over geestelijke oorlogvoering. In vers 12 staan
alle sleutelwoorden in het meervoud - zowel de woorden die gaan over Gods
volk, als die over de vijandige troepen: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees
en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers
van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in
de hemelse gewesten.Geestelijke strijd is dus geen conflict tussen verschillende
individuen, maar een oorlog tussen tegengestelde legermachten. Hierin is geen
plaats voor ‘einzelgängers’ die hun eigen doelen najagen. Om te overwinnen,
is een beheerste en gezamenlijke actie van Gods volk nodig; samenwerkend als
leden van één lichaam. Hiervoor is discipline nodig en de bereidheid om je te
onderwerpen aan Bijbels gezag.
Dank U Jezus, dat U mij deel hebt gemaakt van Uw lichaam. Ik weet dat ik niet
alleen sta, maar dat ik samen met de andere leden van het Lichaam van Christus
mijn plaats inneem in de geestelijke strijd. Amen.
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Prikbord

VROUWENOCHTEND
Zaterdag 20 november, van 10.00 - 13.00 uur.
Koffie/thee met iets lekkers plus lunch. Eigen bijdrage : €5,Van harte welkom, ook vrienden/kennissen.
Opgave bij Anita Brussel (020 - 64 38 997)
of Cheila Lutgens (036 - 52 95 386) na 19.00 u.
Het wordt een geweldige vrouwenochtend vol getuigenissen en bemoediging.
Heeft u een speciale getuigenis waar u vol van bent en wil u er deze ochtend over
vertellen? Geef dat dan even aan ons door bij uw aanmelding.
Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van
God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is.
1 Johannes 5
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Romy’s column
Zaaien en oogsten
Aan relaties moet je werken. Zowel vriendschappelijke,
liefdes- en familierelaties, zijn relaties waar je je best voor
moet doen. Je kan je partner niet laten huilen, zonder je arm
om hem of haar heen te slaan. Je kan je moeder niet negeren
op haar verjaardag en je kan je beste vriend niet toch niet buiten laten staan, als
hij autopech heeft. Soms heb je ergens geen zin in, maar doe je het toch voor
een ander. Niet uit eigenbelang, maar voor die persoon. Dat vind ik nou echt een
mooie eigenschap. Iemand die zijn best doet voor een ander, zonder daar ook
maar enig belang bij te hebben. Maar waar blijft je eigenbelang dan?
Betekent je best doen dat jouw eigenbelang ten koste mag gaan voor de relatie?
Of zou jouw werk in de relatie niet ‘als je best doen’ moeten voelen, omdat je er
(als het goed is) zoveel voor terug krijgt?
Vorige week heb ik met eigen ogen gezien hoe het is als iemand non-stop blijft
zaaien op een asfaltweg. Wat ik daarmee bedoel is, dat een vriendin van mij ZO
hard haar best doet voor haar liefdesrelatie door bijvoorbeeld: te appen, te mailen,
te koken, dates te bedenken, door hem te helpen met zijn problemen en door altijd
‘ja’ en ‘amen’ te zeggen op de vragen, die hij nog niet eens heeft gesteld. En wat
denk je dat hij doet? Haar voeten masseren uit dankbaarheid? Ik dacht het niet!
Voor mij als buitenstaander, die zit te kijken naar mijn hardwerkende vriendin, is
het erg duidelijk. Mijn vriendin was aan het zaaien op asfalt. Helaas was zij zoveel
aan het zaaien, dat ze niet eens kon zien op welke grond zij dat deed, laat staan
dat ze er ooit oogst uit zou halen. Ik denk dat ze zo druk met zaaien was, dat zij
niet eens meer dacht aan een eventuele oogst.
Mijn vriendin was dus tot haar laatste korrels aan het zaaien op een grond waar
geen oogst te behalen viel en dan vraag je je misschien af: waarom blijft die
meid dan zaaien? Misschien omdat zij weet dat wanneer ze niet meer zoveel
zaait, oftewel wanneer zij niet meer zoveel haar best doet voor deze relatie, deze
misschien wel eindigt.
Nadat ze moe was van al dat zaaien, kwam ze bij mij voor advies. Zou jij haar het
advies geven om te stoppen zo haar best te doen, of zou je haar het advies geven
door te blijven zaaien met hoop op een toekomstige oogst?
Mijn advies was simpel: ‘Blijven zaaien, met hetzelfde enthousiasme en met al je
graan, maar dan op een hele andere plek.
Geschreven door: Romy Zimmermann & Koos Geelmuijden
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Contactgegevens
Adres
‘Keerpunt’
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam
Receptie telefonisch bereikbaar:
dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur
Tel: 020-6446999
receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Vonk 		

Website
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vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl

www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Preekrooster
November
07-11 Harry Zijlstra
14-11 Harry Zijlstra
21-11 Thomas Sagström
28-11 Jan Barendse Jr.

December
05-12 Harry Zijlstra
12-12 Harry Zijlstra
19-12 Kinderkerstfeest
24-12 Harry Zijlstra (Kerstavond)
25-12 Harry Zijlstra (1e Kerstdag)
26-12 Geen dienst (2e Kerstdag)

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur
Via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij het secretariaat.
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Diezelfde
ochtend halen wij de zendingscollecte op. Dit doen we ook via de livestream
middels een QR-code.
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ACTIVITEITEN NOVEMBER EN DECEMBER
Evangelisatie:
Twee keer per week wordt er bij station Zuid
			geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
			Contactpersoon: Bart Boerman.
			Voor meer informatie:
			secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Gebedsgroepen:
Ochtendgebedsgroep:
Gebedsgroep:
Jumaa-gebed:
Senioren:
			

Elke woensdag om 11.00 uur
Elke woensdag om 20.00 uur
Elke vrijdag om 12.00 uur
Elke 1e dinsdag van de maand (2 november en 7
december) om 13.00 uur. Inloop vanaf 12:30 uur.

Vastendag: 		
24 november en 29 december
		
Lighthouse Tieners: Zondag 14, 28 november en 12 december
			om 10.00 uur
Huiskringen:
4, 18 november en 2, 16 en 30 december
			om 19.30 uur
Levende Stenen cursus: donderdag 11, 25 november en 9 december 		
			
om 19.45 uur (onder voorbehoud)
Zie voor actuele activiteiten ook de weekberichten!
De wekelijkse dienst:
Via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij het secretariaat.
E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Data inleveren copy voor de nieuwe Vonk:
vóór 10 november 2021
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