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Meer dan
overwinnaars!

Maar in dit alles zijn wij meer
dan overwinnaars door Hem Die
ons heeft liefgehad.
Romeinen 8:37
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Een nieuw boek
Bij mijn werk krijg ik af en toe een zogenaamde ‘dummy’
van een boek. Dat is een boek dat de precieze afmetingen en
papierdikte heeft als het uiteindelijke boek, maar dan helemaal
blanco. Ik vind die dummy’s altijd heel leuk en heb vervolgens
zin om ze te vullen. Het nieuwe jaar kun je ook zo zien: als een
nieuw deel van je eigen boekenserie. Een vervolg op het vorige
deel, maar tegelijkertijd ook een moment om nieuwe dingen uit
te proberen, nieuwe personages toe te laten, of oude weer terug
te laten komen.
Pastor Harry schrijft in zijn themastukje over de tekst uit
Romeinen die ook op de cover van deze Vonk gedrukt staat.
De verzen hierna (38 en 39) bevatten een perfecte tekst om dit
nieuwe jaar binnen te gaan en om ons het hele jaar aan vast te
houden. Ik wil u deze daarom niet onthouden:
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch
machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in
Christus Jezus, onze Heer.
We wensen u allemaal een heel goed 2022 toe!
Namens uw redactieteam,
Elsje van Ommen-Murris
VONK
Hoofdredactie:
Eindredactie:
Redactie:
Vormgeving:
Druk: 		
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Thema: Meer dan overwinnaars!

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem Die ons heeft liefgehad.”
Romeinen 8:37
Als je naar Formule 1 of voetbal kijkt dan kijk je naar
Pastor Harry Zijlstra
een wedstrijd, die maar om een ding draait: wie is de
(over)winnaar?
Het gaat erom wie de sterkste, slimste of meest strategische speler is. De
overwinnaar is beter dan de andere deelnemers!
Wanneer we over de overwinning lezen in Romeinen, dan gaat het toch
om een andere overwinning. Het gaat over de overwinning over moeiten,
problemen, uitdagingen en, inderdaad, overwinning over de ‘tegenstander’,
die ons probeert klem te zetten.
Glad als een paling
Heb je ooit een levende paling geprobeerd vast te pakken? In mijn kinderjaren
heb ik die poging ondernomen en het is eigenlijk niet te doen zonder
hulpmiddelen. De paling glijdt zo uit je handen en kronkelt zich alle kanten
op! Hij is ongrijpbaar.
De apostel Paulus zegt tegen ons als gelovigen, dat we ‘In Christus’ ongrijpbaar
zijn voor de tegenstander. Onze tegenstander de Duivel wil ons veroordelen
en aanklagen. Paulus zegt: ‘In Christus is er geen veroordeling meer’. Jij en ik
zijn door ons geloof ongrijpbaar voor de vijand geworden.
Ook omstandigheden kunnen tegen ons werken. Paulus maakte moeilijke
omstandigheden mee: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger en
naaktheid, allerlei gevaar en het zwaard. Dat is een indrukwekkende lijst!
Maar Paulus zegt: geen van deze beproevingen kan mij scheiden van de Liefde
van Christus.
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Thema: Meer dan overwinnaars!

(vervolg)

Niks te verliezen
Iedereen weet wat winnen is en vaak weten we ook wel wat het is om te
verliezen. Maar wat betekent het nu om MEER dan overwinnaar te zijn?
Het betekent dat je niks te verliezen hebt. In Romeinen 8:31-32 staat:
“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen
Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem
niet alle dingen schenken?”
Niks te verliezen hebben, is een andere manier om te zeggen: Ik ben volkomen
vrij! Vrij van angst, vrij van zorgen, vrij van alle dingen die je in het leven
kunnen beperken. Want God is voor ons!
De overwinning van Jezus
De vijand van God is onze vijand. De Duivel is de tegenstander van God en hij
doet alles om het plan van Gods redding te saboteren.
Jezus heeft de macht van Satan gebroken. Hij heeft de dood overwonnen door
op te staan uit het graf en heeft de ketenen van zonde en de macht van de
zonde verbroken, door het verzoenende offer voor de zonden van de mensheid
te brengen. Toch waarschuwt het Nieuwe Testament voor de werken van
de Duivel. En we zien dat de Satan pas aan het einde der tijden definitief
uitgeschakeld wordt. Maar de Duivel staat op achterstand en hij weet dat hij in
de verlenging van de wedstrijd speelt. De kans om te winnen is verkeken! Toch
probeert de Duivel van alles om ons af te leiden, te irriteren en schade toe te
brengen in de hoop dat wij ons geloof vaarwel zeggen.
Jouw bestemming
God heeft alles in het werk gesteld om Zijn relatie met jou te herstellen. Geloof
in Jezus is het bevrijdende ‘middel’ om als overwinnaar, nee, MEER dan
overwinnaar, in het leven te kunnen staan. In Christus ben je verzekerd van
een geweldige en eeuwige toekomst. Zelfs als alles lijkt mis te gaan: Door het
geloof heb je niks te verliezen!
Gezegend nieuwjaar! Pastor Harry Zijlstra
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Open Doors
‘Een levende vis zwemt tegen de stroom in, een dode
vis laat zich met de stroom meevoeren.’
Aan dit gezegde moest ik denken, toen ik het
getuigenis van “Gideon” (pseudoniem) uit Eritrea las.
Iemand die zich niet liet intimideren, ondanks het feit
dat hij ACHT keer gevangen zat vanwege zijn geloof. Dus bij de eerste ervaring
van deze gevangenschap wist hij wat hem te wachten stond, mocht hij de moed
hebben om door te gaan met evangeliseren. En toch hij ging door tot 8 keer
gevangenschap toe, met alle ellende die daarbij kwam kijken.
Overigens was hij niet passief in die periode, maar keek hij naar een
mogelijkheid om te ontsnappen. En dat lukte gelukkig. Hij heeft zijn geloof
behouden en woont nu met zijn gezin ergens in Europa.
En wat doet hij daar… evangeliseren!
Stokslagen
*Gideon* uit Eritrea. Hij zat acht keer gevangen vanwege zijn geloof. Hij verbleef
in een cel van 1,8 meter lang en 1 meter breed, in het donker. Hij werd met 700
stokslagen afgeranseld, totdat hij voor dood werd achtergelaten. Hij wist zijn
geloof te behouden en slaagde erin na zijn laatste straf Eritrea te ontvluchten.
Pas achttien maanden later zag hij zijn vrouw en zoontje weer. Gideon woont
nu met zijn gezin in Europa. Daar doet hij precies hetzelfde werk als wat hij in
Eritrea deed: evangeliseren. Daarnaast ondersteunt hij van afstand de zwaar
vervolgde kerk in zijn land en wil hij een stem geven aan zijn geloofsgenoten in
Eritrea, die daar geen stem mogen hebben.
Wij weten in ons land niets van zulke omstandigheden – gelukkig – maar toch
wordt de druk op christenen ook in de westerse samenleving groter en onze
vrijheid om echt Gods woord door te geven over welk onderwerp dan ook,
beperkter. Met het uiteindelijke doel om ons de mond te snoeren.
Er woedt een geestelijke strijd, t/m de realisatie van de wereldregering en
wereldreligie met aan het hoofd de laatste wereld-dictator – Openbaring 13.
God laat dit duidelijk toe en laat de mens kiezen wie men uiteindelijk wil
dienen. Het is Gods oordeel dat deze laatste dictator kan opereren voor 3,5 jaar
om het kaf van het koren te scheiden.
6

Goed nieuws: Babylon zal vallen na dit schrikbewind en de Koning komt
terug in Jeruzalem, om voor eeuwig te regeren in recht en vrede. Maar tot dat
moment kunnen en moeten wij onszelf de vraag stellen: willen wij een levende
vis zijn, die tegen de stroom inzwemt – met alle gevolgen van dien – of gaan wij
met de massa mee, de stroom mee ten onder?
Adith Slabbekoorn
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Zending: Suriname
Hartelijke groet uit Suriname!
Verblijd u altijd. Bid zonder
ophouden. Dank God in alles.
Want dit is de wil van God
in Christus Jezus voor u.
1 Thessalonicenzen 5:16-18
Wat een geweldig woord van God. Het zijn krachtige instructies en
bemoedigingen. Want ondanks de moeilijke tijd waar de wereld zich nu in
bevindt, en in het bijzonder christenen, instrueert God Zijn kinderen zich altijd
te verblijden, te bidden en te danken. Menselijkerwijs is het op den duur niet vol
te houden. Maar Jezus heeft ook gezegd: “Vrees niet, want Ik ben met u”, en dat
is de grote troost voor al Zijn kinderen.
Ongeveer anderhalve maand geleden kreeg Rafiek last van een blaassteen, wat
een zeer pijnlijke zaak is. Hij is nog steeds onder controle van de uroloog en
moest 18 november voor verder onderzoek terugkomen. Graag gebed dat er
hiervoor een oplossing komt.
Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor de gebeden, die jullie voor ons opzenden
naar onze hemelse Vader.
Vanaf half augustus zou in Suriname de grote droge tijd moeten ingaan. Wij
merken van deze droge tijd niet veel, elke dag regent het. Soms regent het ook
de hele nacht. We merken duidelijk dat de seizoenen niet meer stabiel zijn.
Gelukkig tussen de buien door schijnt de zon.
Gemeente Lob Makandra
De samenkomsten zijn begin juli weer begonnen,
er mogen 50 personen de dienst volgen. We zijn er
natuurlijk erg blij mee, dat we weer bij elkaar kunnen komen.Maar we hopen
dat dit aantal niet na enkele weken weer naar beneden bijgesteld gaat worden.
We merken dat door het ge-jojo met de coronamaatregelen van de regering er
toch wel een aantal leden de zondagdiensten niet bezoeken. Bij velen van hen,
die niet komen, speelt vooral angst een hele grote rol.
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Gelukkig zijn wij in de maand oktober weer begonnen met de Bijbelkringen
waarvan Rafiek er 2 mag leiden. Wij hebben verschillende locaties waar de
huiskringen gehouden worden en deze worden goed bezocht. Voor de veiligheid
worden deze kringen op het terras of op de veranda gehouden.
De reden waarom de mensen de Bijbelkringen bezoeken, is toch de sterke
behoefte om elkaar te ontmoeten, Gods woord te horen en onderwezen te
worden. Daarnaast is er volop gelegenheid om te kunnen praten over van alles
wat er gebeurt.
De jeugdbijeenkomsten zijn ook weer begonnen. Met de jeugdleiders hebben wij
besloten tot een nieuwe strategie, die Inge toegepast heeft. Dat is om de ouders
er intensiever bij te betrekken om hun kinderen te motiveren en te bemoedigen
om de jeugdsamenkomsten te bezoeken. Tot nu toe hebben alle ouders, die
benaderd werden, zowel telefonisch als persoonlijk, dit zeer positief gevonden
en op prijs gesteld. In het begin was de opkomst niet zo groot, maar wij merken
wel dat het met mondjesmaat groeit. Zelf zijn wij intensief bezig de jeugdleiders
te helpen hoe structuur te brengen in het leiden om zo de voordelen van het
organiseren te verbeteren. Verrassend was het toen de jeugdleiders aan Rafiek
gevraagd hebben om Bijbelstudies aan hen apart te geven.
We merken hierin dat er een verlangen en
honger is naar meer van Gods woord om zo
te groeien naar discipelschap.
Op 9 oktober jl. hebben wij een
leiderschapsbijeenkomst gehad voor de
leiders van Lob Makandra. Hier mocht
Rafiek een studie geven over dienend
leiderschap. De kern van de studie is de
perfecte samenwerking en eenheid van God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij
zien dit al in het begin van de schepping,
waar er sprake is van deze eenheid en
samenwerking van God de Vader, het
Woord en de Geest (Genesis 1), dus gelijk in
macht, ook al zijn de functies verschillend.
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Zending (vervolg)
Ook mogen wij ons op 5 december (een geschenk van God) verheugen op de
doopdienst van 3 jongvolwassenen, hopende dat er meer zullen volgen.
Verder is er besloten door de raad om een sobere Kerstviering te houden
op Kerstnacht. Tijdens de Kerstdag hebben wij elk jaar een liefdemaal in de
gemeente, maar dit gaat helaas niet door vanwege de totale lockdowns op alle
nationale feestdagen en in plaats daarvan worden voedselpakketten uitgedeeld
aan de minderbedeelden van de gemeente.
Gebedspunten:
Voor volledig herstel van de gezondheid van Rafiek;
Voor wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen bij de pastorale
gesprekken;
Dat God meerdere deuren opent voor evangelisatie.
Dankpunten:
Dat de ere- en jeugddiensten weer begonnen zijn;
Dat de Bijbelkringen goed bezocht worden;
Dat we verder gezond zijn.
Hartelijk dank voor jullie gebeden!
Gods rijke Zegen u allen toe gebeden,

Wilt u de volledige nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u dit aan Paulien Brink
doorgeven: paulien@pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Wat is Bijbelse profetie?
Aflevering 5 - De profetische bediening van de profeet Micha, deel 2
Zoals eerder in de eerste aflevering over de profeet Micha is vermeld, begon de
afgodendienst aan Baäl na de dood van Salomo. In het tienstammenrijk richtte
Jerobeam twee gouden kalveren op in Bethel en Dan en stimuleerde het volk
om daar te aanbidden en niet meer naar de tempel in Jeruzalem te gaan. Door
koning Omri, de vader van koning Achab, werd de stad Samaria gesticht en
gebouwd. Vooral koning Achab was zeer goddeloos en maakte de afgodendienst
aan Baäl en Astarte tot staatsgodsdienst. Hij nam Izebel, de dochter van koning
Etbaäl van Sion tot vrouw. Izebel was een priesteres van Baäl. Zo tartte dit
echtpaar de God van Israël meer dan alle voorgaande koningen (1 Koningen
16). Izebel organiseerde offerfeesten en deed aan prostitutie om Baäl en Astarte
als goden van de vruchtbaarheid te eren. Ook het tweestammenrijk nam deze
afgodendienst over en de leiders van Jeruzalem gedoogden dit en deden er zelfs
regelmatig aan mee. Micha maakt in hoofdstuk 7 de balans op over de gang van
zaken in Jeruzalem. Hij vergelijkt zichzelf met een arme, die in een wijngaard
op zoek is naar druiven of een vijg, die na de oogst was blijven hangen voor de
armen (Leviticus 19:9 -10). Wij kennen dit voorschrift van God in de wet vooral
uit het boek Ruth. Zelf heb ik ook herinneringen aan dit gebod.
Toen mijn vader op 33-jarige leeftijd
plotseling overleed, besloot mijn
moeder om terug te keren naar haar
geboorteplaats Middelharnis op het
eiland Goeree en Overflakkee. Dit eiland
was net als Zeeland zeer kerkelijk en
zeer streng in de leer. In die tijd waren
er weinig voorzieningen voor weduwen
en was er voortdurend een tekort aan
geld. Ik ging op 8-jarige leeftijd naar de
polder om uien, aardappelen, wortelen
en bonen op het land bij de boeren te verzamelen. Dit gebruik was rechtstreeks
afgeleid van Gods wet aan Israël om na de oogst een gedeelte van de vruchten
te laten liggen voor de armen. In mijn geval voor de weduwen en wezen.
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Wat is Bijbelse profetie? (vervolg)
Middelharnis was een kleine plaats met minder dan 2000 inwoners en iedereen
wist precies wie jij was en waren op de hoogte van je situatie. Soms als er
weinig achtergebleven was na de oogst, werd er door de boer extra aardappels
of uien aan mijn lage opbrengst toegevoegd. Hierdoor heeft het verhaal van
Ruth voor mij altijd een bijzondere betekenis gehad.
Micha had geconstateerd, dat het leven in Israël niet meer functioneerde, zoals
God het in Zijn wetten had bepaald. Hij kon in de wijngaard vrijwel niets
eetbaars vinden, nadat er geoogst was. Hij verwijt de leiders van het volk geen
zorg meer voor de armen te hebben en hoofdzakelijk bezig te zijn met hun
eigenbelang. Ook was er sprake van corruptie, bedrog en omkoping.
Hier zijn duidelijke overeenkomsten met de politieke situatie in onze tijd.
Denk hierbij aan de miljoenen winsten, die via allerlei bedenkelijke bv’s met
woekerprijzen voor mondkapjes gedurende coronacrisis aan de gezondheidszorg
zijn geleverd. Verder zijn er diverse fraudezaken waar politici bij betrokken
waren aan het licht gekomen. Ook het beleid van de Belastingdienst op het
gebied van de bestrijding van vermeende fraude met toeslagen door bijna
40.000 mensen, zit nog vers in ons geheugen. Kortom: er is niets nieuws onder
de zon. Zodra de wetten van God aan de kant worden geschoven, is het hek voor
corruptie en zelfverrijking van de dam.
Door onze huidige regering wordt er uitgegaan van zelfredzaamheid van
de burgers. Dat er ook grote groepen zijn waar deze zelfredzaamheid niet
of in mindere mate aanwezig is, wordt gemakshalve genegeerd. Dit heeft
het vertrouwen van de burger in een rechtvaardige overheid geen goed
gedaan. Daarnaast zijn er wetten aangenomen en in voorbereiding waar het
zelfbeschikkingsrecht van de mens centraal staat. Als voorbeelden noem ik de
wet op vrijwillig levenseinde en een mogelijk legalisering van drugs. Ook heeft
een Kamermeerderheid zich uitgesproken voor een wijziging van de Grondwet
te zijn om het bijzonder onderwijs af te schaffen. Dit om een algemeen
openbaar onderwijs op basis van het humanisme in te kunnen voeren. Op
dit moment is er een Kamermeerderheid, die een dergelijke wijzing van de
Grondwet ondersteunt. We zien ook een duidelijk anti-Israël-houding steeds
meer draagvlak krijgt in de Tweede Kamer.
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Terwijl ik dit artikel schrijf, lees ik in de krant, dat Europa een hoge
ambtelijke afvaarding naar de inhuldiging van de nieuwe president van Iran
stuurt. Notabene een leider van een regime, die de vernietiging van Israël
als hun belangrijkste doelstelling heeft. Hoever kun je afdwalen van recht
en gerechtigheid en niet meer kritisch bent naar een land, waarvan men
verwacht dat zij binnen enkele maanden voldoende uranium hebben verrijkt
om een atoomwapen te kunnen produceren.
Alleen de kleine christelijke partijen als de SGP en de CU verzetten zich tegen
het anti-Israël beleid van ons land en Europa. Laten we daarom God bidden
om vergeving voor het onthouden van steun aan Israël. Zoals u ziet, zijn er veel
parallellen te trekken tussen de tijd van Micha en de tijd waarin wij leven. Micha
heeft in zijn profetie vooral zijn hoop gevestigd op de komst van de Messias.
Elk jaar met Kerstmis wordt de voorspelling van Micha in hoofdstuk 5, dat de
Messias in Bethlehem zal worden geboren, aangehaald. Zowel de profeet Micha
als Jesaja, tijdgenoten van elkaar, hebben veel geprofeteerd over de komst en
rol van de Messias als redder van deze wereld. De VN heeft op haar gebouw
in New York een tekst van de profeten Micha en Jesaja op de gevel staan. Zij
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen (Jesaja 2:4 en Micha 4:3).
Dit zal echter niet door de VN gebeuren, maar alleen door de wederkomst van
de Enige Redder van deze wereld en de oprichting van Zijn vrederijk. Laten
we ons daarom richten op de
wederkomst van Jezus, onze
redder en verlosser. Alleen
door Hem zal gerechtigheid
en vrede op deze aarde
werkelijkheid worden.
Maranata, zie ik kom spoedig.
Hij is onze enige zekerheid
en aan Zijn rijk zal geen
einde komen, maar zal tot in
eeuwigheid voortduren.
Pam Roos
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Een ‘fonkeltje’ - 6
En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de
bediening der verzoening gegeven heeft.
2 Korintiërs 5:18
Ruim 25 jaar geleden had ik een heel bijzonder gesprek met mijn moeder. Zij
was toen 80 jaar oud.
Ik zou gewild hebben dat ik dat gesprek eerder had kunnen voeren, maar
het leek steeds niet de juiste tijd te zijn. En ik betwijfel of ik eerder de juiste
woorden had gehad om met haar een gesprek van hart tot hart te voeren, want
er lagen zoveel obstakels op die weg en mijn moeder was intussen een soort
onneembare vesting geworden. Ik had geen idee hoe daar binnen te komen. Wel
heb ik verschillende pogingen ondernomen. Uit gebrek aan, en een niet aflatend
verlangen naar een normale moeder/dochter relatie hield ik dat verlangen
levend, in de hoop dat het nog eens zou gebeuren.
Mijn moeder had respect en bewondering voor anderen en kon het niet tonen
aan haar eigen gezin. “Ik had jullie in de wieg moeten smoren”, zei ze nogal eens.
Natuurlijk was dat uit onmacht! Ik heb die uitspraak van haar nooit serieus
genomen, omdat ik wist dat ze haar grote gezin van 7 kinderen niet aankon.
Ze was 23 jaar, toen ze mijn vader ontmoette; een charmante man uit een kerk
en middenstands milieu. Dat imponeerde en gaf haar goede vooruitzichten, zó
moet ze gedacht hebben. Háár moeder was werkster op een politiebureau, een
eenvoudige van oorsprong Zeeuwse vrouw, hardwerkend en het hart op de
juiste plaats. Mijn vaders moeder, mijn andere oma dus (hoewel zij grootmoeder
genoemd werd), was zogezegd van goede huize. Mijn grootvader was makelaar
en men ging zondags naar de kerk. En er heerste in die familie een kerkmoraal.
Zingen op Zondag rond het orgel na de middagmaaltijd. De zondags rust
houden. Toen mijn moeder zwanger bleek te zijn, werd er getrouwd. Elk jaar
kwam er een kind bij en ik was nummer 5. En zo begon haar moeizame leven
onder de invloed van haar schoonfamilie. Moeder woonde namelijk met de
schoonfamilie in hetzelfde huis.
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Mijn moeder kreeg Tuberculose en vóór het ontdekt werd, waren mijn zussen
en ik al besmet en ging het toenmalige gezin, behalve mijn vader naar het
sanatorium Sonnevanck in Harderwijk. Daar kreeg zij nog een zoon, die bij de
geboorte al besmet was met Tuberculose en na 4 1/2 maand overleed. Later
nog een dochter, die meteen bij haar is weggehaald en in een kinderhuis is
opgegroeid. Mijn moeder is ongeveer 12 jaar ziek geweest, met af en toe een
korte periode van enkele maanden dat ze thuis was. In die periodes hebben wij
veel te maken gehad met het slecht functionerende huwelijk van mijn ouders.
Veel gevloek en geweld, bijna elke dag. Ook gaf de ziekte van moeder veel geregel
om het gezin Genger ‘draaiende’ te houden, en dit vooral als moeder weer naar
het sanatorium moest. Mijn moeder werd niet gekend in de beslissingen. Het
grote gezin, daar gingen anderen nu over. Zelfs werden er kinderstoeltjes uit
huis weggenomen om bij een zus van mijn vader, die een nóg groter gezin had
dienst te doen, omdat mijn moeder nu toch in het ziekenhuis lag en mijn vader
geen bezwaar had. Zij had geen stem. We werden door tussenkomst van de kerk
uitbesteedt in vakantietijd bij boerenfamilies op de Veluwe. De bedoeling was
die stadse meisjes even vet te mesten. Ik heb er een goede herinnering aan. Ook
goede herinneringen aan de vakantie-kolonie met de naam: trein 8.28 waar
ik 3 jaar met nog 2 zussen elke zomer heen ging. Ik hield van de structuur en
de vaste tijden waaraan de hand werd gehouden. Je kreeg goed te eten, maar
omdat ik traag was met het leegeten van mijn bord, kreeg ik de yoghurt er
soms over heen. Geen probleem voor mij, want ik houd van yoghurt. Verder
hielden mijn grootmoeder, die de etage onder ons bewoonde, en een schoonzus
van mijn moeder, die het souterrain bewoonde als er helemaal geen hulp van
buitenaf was, ons kinderen in de gaten! De huwelijkse trouw werd door mijn
vader niet zo nauw genomen. Soms kwam ik een dame tegen die net als ik ‘s
nachts van de toilet gebruik maakte. Mijn moeder wist dat! Hij plaagde haar
ermee. Kortom, mijn moeder ontwikkelde een diepgewortelde afkeer van mijn
vader, haar schoonfamilie en het geloof. En dat bleef haar hele leven zo, óók
toen ik tot geloof kwam. Voor haar was het één laken en pak. Ze vertelde ons
keer op keer dat haar leven en lichaam geruïneerd was door mijn vader en
die familie met hun geloof. Nu kom ik terug op wat ik in een eerder ‘fonkeltje’
vertelde over de tekst: ‘Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten, want wat
een mens zaait zal hij ook oogsten.’ Galaten 6:7
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Op een studie-avond van Stadsgebed toen, hoorde ik er zinnige dingen over.
Ik heb het lang doordacht en er een laatste mogelijkheid in gezien om mijn
moeder te bereiken. Dat wat opkomt als een misoogst is het resultaat van
verkeerd gebruik van gegeven autoriteit. Ons gezin was daar een voorbeeld van.
En ik zocht een weg naar het hart van mijn moeder. Ze kon erg weinig aan,
leefde als een kasplantje, had maar één long en kwam bijna nergens meer. Als
één van ons haar wilde bezoeken, kwam het haar niet uit, omdat ze zich meestal
niet lekker voelde en ook niet opgewassen was om bezoek te krijgen. Het
bezorgde ons zussen ieder op z’n beurt frustratie, want wij hadden net als ieder
ander kind behoefte aan een moeder. Het was bijna altijd:”Nee kind!!” Ik denk
ook dat zij ons eerder als kinderen van mijn vader beschouwde als van haarzelf.
Een enkele keer ging ik op goed geluk en zonder afspraak naar haar toe, en dan
was het soms verrassend gezellig. Maar het ging mij om méér! Op een middag
heb ik haar gebeld. Ik zei: “Moeder ik wil iets met u bespreken, en het gaat over
vroeger, over vader en de familie Genger. U hebt het heel moeilijk gehad door
toedoen van hen. Zij hebben u overruled en u niet gerespecteerd. Uw naam
is nu: ‘De Fost’ (meisjesnaam van mijn moeder). En ik heet: ‘Genger’ (naam
van mijn vader). Ik wil u vergeving vragen voor wat de familie Genger u heeft
aangedaan!” Het was stil aan de andere kant van de lijn. Na een poosje vroeg ik:
“Moeder hebt u het mij vergeven?” Het bleef nóg even stil. Toen hoorde ik haar
stem: “Ja kind!” En het klonk als muziek in mijn oren. In de paar jaren die zij
nog had ontstond er een lieflijke eenheid tussen mijn moeder en mij.
Op haar 83ste werd ze plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Ze had
longontsteking aan de ene long, die haar overgebleven was.Toen ik bij haar
op bezoek kwam, waren de twee andere patiënten niet op de kamer, zodat ik
vrijelijk met haar kon spreken. Ik pakte haar handen en zei dat ik zo blij was met
de band die wij nu hadden. En dat ik zou wensen die voort te zetten ook over
de grenzen van dit bestaan heen. Maar dat dit alleen mogelijk was door de Here
Jezus. Ze keek mij aan en zei: “Ja, ik ben een mens van de dag”. En ik zag tranen
in haar ogen. Toen zei ze: “Kind, ik kan het van jou wel aannemen.” Ongeveer
5 weken later overleed zij in het ziekenhuis. Ik dank God voor Zijn leiding, aan
Hem alleen de eer!
Hartelijke groet, Tineke Genger
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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 2: 18, 19 en 20 juli.

Mijn specifieke plaats
Jezus zei dat als we geloof hebben als een mosterdzaad, wij in staat zijn om
bergen te verplaatsen (zie Mattheüs 17:20). Het gaat kennelijk niet om de
hoeveelheid, maar om de kwaliteit van ons geloof. Geloof wordt alleen gegeven
aan hen die realistisch en nederig zijn.
Waarom geeft God een bepaalde mate van geloof (zie Romeinen 12:3)? Omdat
Hij een specifieke plaats voor je heeft in het Lichaam van Christus. Hij heeft
voor jou bepaald dat je mag dienen in een speciale taak, als een specifiek lid van
het lichaam. Het geloof dat je van Hem hebt gekregen is precies de hoeveelheid
die je nodig hebt om jouw taak of functie te vervullen. Als God wil dat je een
hand bent, dan krijg je ‘handgeloof’. Als Hij wil dat je een oor bent, dan krijg
je ‘oorgeloof’. Als Hij wil dat je een teen bent, dan krijg je ‘teengeloof’. Maar als
Hij wil dat je een teen bent en je probeert een oor te zijn, dan komt er onbalans
tussen wat je probeert te doen en het geloof dat je daarvoor hebt ontvangen. De
reden is niet dat je niet genoeg geloof hebt, maar dat je je geloof gebruikt voor
iets waarvoor jij niet bestemd bent. Het geloof dat je hebt, heb je ontvangen
voor een specifieke functie en plaats die jij hebt in het lichaam van gelovigen.
Als je merkt dat je voortdurend worstelt met geloof, dan ben je misschien bezig
met dingen waarvoor God je niet heeft bestemd. Misschien ben je als een hand
die probeert een voet te zijn, of andersom. Jouw worsteling is Gods manier om
je op je plaats te krijgen. Geef je aan Hem over en vraag Hem jou te brengen in
Zijn bestemming.
Dank U Jezus, dat U mij deel heeft gemaakt van Uw lichaam. Ik verklaar dat
God me naar een specifieke plaats leidt. Ik ben een deel van het Lichaam van
Christus. Amen
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Leesrooster Derek Prince

(vervolg)

Verbonden
Paulus maakt in 1 Korinthe 12 duidelijk dat ieder lid van het lichaam de ander
nodig heeft. Er bestaan geen onafhankelijke leden binnen het Lichaam van
Christus. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of
vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog,
de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer
noodzakelijk (vers 21-22). Geen deel van het menselijk lichaam is zo kwetsbaar
en gevoelig als het oog. Toch is dit kleine onderdeel misschien wel het meest
waardevolle lid. Een van de eerste functies van de omliggende delen in het
gezicht, is het oog te beschermen. Het oog krijgt al deze bescherming echter
niet omdat het zo sterk is, maar juist omdat het zo zwak is. Maar zijn functie is
heel belangrijk voor ons functioneren.
Op deze manier zijn ook de delen van het lichaam met elkaar verbonden. Het
sterke moet het zwakke beschermen. Geen enkel lid van het Lichaam van
Christus kunnen we negeren of verachten. Of het nu groot of klein is, sterk of
zwak. We hebben elkaar nodig in het Lichaam van Christus; we zijn afhankelijk
van elkaar. We moeten elkaar daarom eren en waarderen. Als één lid lijdt, dan
lijden de andere leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich
mee (zie 1 Korinthe 12:26b). Dit is het wezen van het wereldwijde Lichaam van
Christus, de Kerk.
Dank U Heer, dat ik deel ben van Uw Lichaam. Ik erken dat ik ben verbonden
met de andere leden en dat ik mij nooit boven de anderen zal verheffen, noch
klein zal denken over mijn eigen rol en betekenis. Vanuit een nederig hart eer
ik al mijn broeders en zusters, en denk nooit gering over de functie die we naar
elkaar mogen vervullen. Amen.
Samenwerken
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder onder u niet hoger te
denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de
mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in
één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde functie hebben, zo
zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden
van elkaar (Romeinen 12:3-5). Ons vernieuwde denken (dat dus niet hoger over
onszelf denkt dan passend is) leidt ons naar onze juiste plaats in het lichaam.
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We gaan ons realiseren dat ieder van ons slechts één lid is, incompleet in onszelf,
niet in staat om los van anderen te functioneren zoals God het van ons vraagt.
Om compleet te zijn en te functioneren zoals God het bedoelt, moet ieder van
ons deel worden van het Lichaam van Christus. We moeten samengevoegd
worden met andere leden, door een toewijding die ons in staat stelt om samen
te werken, en niet slechts als geïsoleerde individuen.
Tijdens mijn vliegreizen heb ik me vaak verbaasd over het feit dat het
navigatiesysteem van een vliegtuig op zoek is naar een bepaald vliegveld, en op
een gegeven moment vinden die twee elkaar, worden één, en wordt de machine
naar de bestemming toe genavigeerd. Het vliegtuig daalt neer op exact de juiste
plaats, met exact de juiste snelheid, om een veilige en nette landing te maken.
Het vernieuwde denken zie ik als het navigatiesysteem van een vliegtuig. Als je
jezelf synchroniseert met de Geest van God, dan zorgt het vernieuwde denken
ervoor dat je precies op de juiste plaats in het lichaam terecht komt. Dan word
je een deel van Gods lichaam,
het Lichaam van Christus;
de Gemeente.
Dank U Jezus, dat U mij deel
maakt van Uw lichaam. Ik
verklaar dat de Heer mij op
precies de juiste plek brengt
in Zijn lichaam, omdat ik een
deel ben van het Lichaam
van Christus. Amen.
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Romy’s column

Meer dan Overwinnaars
De GROTE overwinnaar van dit moment: Max Verstappen. Natuurlijk niet DE
grote overwinnaar, maar in ieder geval heeft hij wel een geweldige prestatie
geleverd. Toch zul je er in dit stukje achter komen, dat God vindt dat jij op de
voorpagina van alle kranten moet komen en Max ergens in een tweede column.
God bestempelt jou namelijk als meer dan een overwinnaar. Je overwint
dus meer dan Max en daar hoef jij gelukkig de Grand prix niet voor uit te
rijden. Sterker nog, jij hoeft daar helemaal niks voor te doen. De overwinning
is namelijk voor jou behaald en dat betekent dat je, wat jij ook doet, een
overwinnaar blijft.
Hoor je slecht nieuws? Je bent een overwinnaar.
Dikke blunder gemaakt op je werk? Je bent een overwinnaar.
Problemen, waarover jij je controle of geduld verliest? Je bent een overwinnaar.
Alleen? Of ontmoedigd? Nee, overwinnaar.
Het voelt misschien oneerlijk ‘meer dan een overwinnaar’ te zijn zonder keihard
te trainen, maar één ding hebben jij en Max als overwinnaars wel gemeen. Max
heeft namelijk zijn leven aan het racen gegeven en jij als overwinnaar aan de
God in de hemel.
“Maar in alle moeilijkheden ben je meer dan overwinnaar, dankzij Hem die van
je houdt.”
Romeinen 3:37
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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

vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl

www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

F i n an c i ë n BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
		
Pinkstergemeente Amsterdam
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Preekrooster
Januari
02-01 Jan Barendse Sr.
09-01 Marijke Gootjes
16-01 Harry Zijlstra
23-01 Harry Zijlstra
30-01 Carolyn Ros

Februari
06-02 Harry Zijlstra
13-02 Harry Zijlstra
20-02 Frans Blok
27-02

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 JANUARI EN FEBRUARI
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 (4 januari en 		
1 februari) om 13.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur.

Week van gebed:

16 t/m 23 januari

Vastendag: 		
26 januari en 23 februari
		
Lighthouse Tieners: zondag 9, 23 januari en 6, 20 februari
			om 10.00 uur
Huiskringen:
variërende tijden. Voor meer informatie:
			secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Levende Stenen cursus: donderdag 6, 20 januari en 3, 17 februari 		
			
om 19.45 uur (onder voorbehoud)
Voor actuele activiteiten: zie 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 januari 2022
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