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Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook
weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals
in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is
opgewekt, zoals in de Schriften staat...
1 Korintiërs 15:3
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Redactioneel
De verrassing van Pasen
Als ik aan verrassingen denk, denk ik
voornamelijk aan leuke dingen. Iemand
die iets leuks voor je heeft geregeld, een onverwacht pakketje
door de brievenbus, een financiële meevaller... Of, zoals u in
deze Vonk kunt lezen bij de zending, een perfecte partij Bijbels
op het perfecte moment. Er zijn heel veel dingen te bedenken.
Ik word soms ook (positief) verrast door dingen die ik lees in
de Vonk, bijvoorbeeld bij de In Memoriam-rubriek. Wat is het
jammer dat je soms pas dingen over iemand leert, als ze er niet
meer zijn.
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Thema: Hij is opgestaan!
De verrassing van Pasen

Binnenkort is het weer Pasen. Het kloppende hart van
het Christelijk geloof. Jezus is opgestaan uit het graf.
Hij leeft!

Pastor Harry Zijlstra

Steeds vaker hoor ik mensen in de christelijke wereld openlijk
twijfelen aan het sterven en opstaan van Jezus. En dan met name
waarom dat nodig was. Waarom kan God niet gewoon de mens
vergeven zonder dat bloedige offer aan dat gruwelijke kruis? Was dat
nou echt Gods idee?
Ja!
Paulus schrijft het volgende aan de Korinthiërs:
“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd
heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u
ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd
heb, tenzij u dat tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste
overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor
onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is en
dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is
Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie
de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.
Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En
als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig
geborene.”								
1 Korinthe 15:1-8
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Thema: Hij is opgestaan!

(vervolg)

De verrassing van Pasen is de opstanding. De leerlingen van Jezus hadden
geen idee dat Jezus uit het graf zou opstaan. Wat een blijdschap, wat een
opwinding en wat een verwarring zal het hebben gebracht. Ik denk aan de
Emmaüsgangers, die compleet van slag waren toen Jezus hen onderweg
aansprak. Zelfs het rijk van de duisternis werd compleet verrast door deze
overwinning. Alleen God had dit kunnen bedenken!
Paulus maakt een lijst van mensen, die Jezus na de opstanding hebben gezien.
Dit is niet alleen maar verheugend, maar het bevestigt de opstanding als
een bewezen feit! Het is niet zomaar een wensdroom van zijn leerlingen.
Verschillende mensen zagen Jezus op verschillende plaatsen en op
verschillende manieren.
Maar Paulus begint met de reden waarvoor Jezus deze moeilijk te begrijpen
weg ging. Het is het Evangelie dat Paulus verkondigt, waardoor de gelovigen
‘zalig’ worden. Dat woordje zalig betekent: je wordt door de kruisdood en
opstanding van Jezus gered! Als je gelooft!
In 1 Korinthiërs 15:3 staat: “Dat Christus gestorven is voor onze zonden,
overeenkomstig de Schriften,…” Dat betekent dat God dit plan al in het Oude
Testament had bekendgemaakt en dat het offer van Jezus aan het kruis dus
inderdaad een losprijs is om jou van zonden te bevrijden.
Pasen is onze levensader. Jezus is niet alleen een inspiratiebron voor goed
leven. Hij is de Levende, die jou en mij vandaag en iedere dag bij de hand wil
nemen.
Heb jij vandaag al met Jezus gepraat? Hij leeft! Hij hoort! Hij spreekt!
Vandaag!
Gezegend Paasfeest!
Pastor Harry Zijlstra
4

Open Doors
Bid voor Kazachstan

Kazachstan is veel in het nieuws. Een land balancerend
tussen Rusland, China en het Westen, maar economisch,
politiek en militair volledig in relatie met die eerste.
Er zijn veel protesten. Alle reden om het laatste berichten van Open Doors
hierover met u te delen, zodat we dit land mee kunnen nemen in ons gebed.
Elsje van Ommen
6 januari 2022
Er raast een politieke storm door
de voormalige Sovjetrepubliek
Kazachstan. Plotseling is het
land wereldnieuws. Wat op 4
januari begon met een kleine,
ongeorganiseerde demonstratie
van burgers tegen hoge
energieprijzen, groeide in een
paar uren tijd uit tot massale
protesten op meerdere plekken
in het land.
De protesten leidden totaal
onverwacht tot het aftreden van het kabinet. President Tokayev meldde dat
er doden en gewonden zijn gevallen, zonder aantallen te noemen.
“‘Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt - de aarde
siddert’, het doet me denken aan Psalm 46:6”, zegt Jan de Vries, Open Doorsmedewerker voor Centraal-Azië.
Gesnoerde monden
Niemand zag de protesten aankomen. Kazachstan wordt met harde hand
geregeerd door Tokayev. Hij kwam in 2019 aan de macht, nadat hij door
toenmalig president Nazarbayev, ook een autocraat, werd aangewezen
als opvolger. Critici in het land worden voor het minste of geringste de
mond gesnoerd en vervolgd. Demonstraties zijn dan ook zeer zeldzaam. De
autoriteiten werden ook verrast door deze ontwikkeling. Het besluit van
Tokayev om zijn kabinet te ontslaan, was een poging om de demonstranten
tot kalmte te manen en zijn ministers als zondebok aan te wijzen.
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Explosief
Buurland Rusland, een belangrijke bondgenoot, houdt zich nog angstvallig
stil. Het zal de instabiele ontwikkelingen in Kazachstan ongetwijfeld als groot
gevaar bezien. De situatie is zeer explosief en onvoorspelbaar.
De Vries roept op tot gebed voor christenen: “Bid voor een verandering
ten goede voor de kerk in dit land. Bid dat de nieuwe wetten om de
godsdienstvrijheid aan banden te leggen niet worden geaccepteerd. Het
ministerie van Informatie en Sociale Ontwikkeling controleert de vrijheid
van godsdienst en heeft een nieuwe religiewet voorgesteld. Die maakt het in
de toekomst moeilijker om religieuze bijeenkomsten te organiseren los van
de geregisseerde staatskerk, waar de overheid stevig oogje in het zeil houdt.”
10 januari 2022
Na een week van hevige protesten in Kazachstan is op 9 januari de nieuwe
godsdienstwet officieel in werking getreden. De wet stelt beperkingen in
voor het organiseren van religieuze bijeenkomsten in Kazachstan. Alleen
de officiële staatskerk mag dat vanaf nu nog. Dit heeft grote consequenties
voor de vele niet-geregistreerde christelijke groepen in het land. Die kunnen
niet of nauwelijks meer samenkomen. President Tokayev heeft de nieuwe
godsdienstwet op 29 december officieel ondertekend.
Doden
Wat een week geleden begon met straatprotesten tegen de verhoging van de
brandstofprijzen, liep uit op een keiharde machtsstrijd binnen de politieke
elite van Kazachstan. Inmiddels zijn zesduizend mensen opgepakt en vast
gezet. Iedereen die loyaal is aan ex-president Nazerbayev lijkt het te moeten
ontgelden.
President Tokayev maakte de demonstranten in zijn land uit voor ‘terroristen’
en ‘bandieten’. Hij gaf zijn ordetroepen de opdracht ‘zonder waarschuwing te
schieten om te doden’ op iedereen die geweld gebruikt. De BBC bericht dat bij
de protesten al zeker 164 mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten
laten naar eigen zeggen weten dat ze bezig zijn orde op zaken te stellen in
het land.
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Zending: Petra Nemansky
Bijbelverspreiding in Mozambique
Sinds 2014 ben ik via mijn
zendingsorganisatie intensief
betrokken bij de verspreiding
van christelijke lectuur en
Bijbels in Mozambique. Als
basis voor het werk dient
onze boekwinkel in de
hoofdstad Maputo, die zich
in de theologische school
van de One Mission Society
bevindt.
Dit helpt om een netwerk te creëren van mensen uit verschillende kerken en
organisaties, die ons op hun beurt helpen de boeken en Bijbels door het hele
land te verspreiden. Transportbedrijven zijn niet zo betrouwbaar en sinds het
einde van 2021 is zelfs de Nationale Post failliet verklaard: samenwerken met
geloofsgenoten is dus essentieel voor ons werk.
Omdat de kustlijn van Mozambique 2.500 km lang is, hebben we door de
jaren heen ook een literatuurcentrum in de havenstad Beira opgestart. Dit
in samenwerking met het ‘Instituto Biblico de Sofala’ van de Africa Inland
Mission, gericht op de provincies in het midden van het land. En in juli van
vorig jaar ben ik met twee collega’s nog naar Nampula in Noord-Mozambique
afgereisd, om ook daar een literatuurcentrum te beginnen in samenwerking
met het ‘Seminario Teologico de Nampula’. Dit is vooral strategisch omdat er
vanaf 2017 vele terroristische aanslagen in het noorden worden gepleegd, met
als dieptepunt de totale verwoesting van het stadje Palma, ten noorden van
Nampula in maart vorig jaar, waarbij vele mensen omgebracht werden en
duizenden ontheemd raakten.
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Pemba, dat even ten zuiden van Palma ligt, werd eerst een toevluchtsoord voor
mensen die geen thuis meer hadden. En later, toen het ook in Pemba onveilig
werd, trokken veel mensen naar Nampula. Verschillende organisaties ter
plaatse deden wat ze konden voor deze mensen, en wij namen het voor onze
rekening om de voorgangers van de lokale kerken van Bijbels te voorzien, die
ze konden uitdelen aan mensen die geen Bijbel meer hadden, of er graag een
wilden hebben. Het was heel bijzonder te zien hoe God alles tot in de puntjes
heeft geleid. Door de pandemie was onze levering evangelisatiebijbels vanuit
Brazilië enorm vertraagd.
In januari 2021 waren
we helemaal door onze
voorraad heen. Maar vlak
nadat Palma in maart in
terroristische handen viel
en de bewoners op de
vlucht sloegen, kregen we
onze lading met 10.000
Bijbels binnen, waarvan
we een groot deel gelijk
konden doorsturen naar het
noorden.
Maanden later hoorde een kerk in Portugal over ons project en niet wetende
dat wij geen Bijbels meer nodig hadden, besloten ze ons een hoeveelheid
vanuit Portugal op te sturen. Door problemen met het transport kwamen deze
pas een week voor Kerst in Maputo aan. De zendelinge die ons in Pemba helpt
met de verspreiding van de Bijbels en de discipelschapstraining, was echter
net op bezoek in Maputo, dus kon de Bijbels zo meenemen. Helaas moest ze
concluderen dat de Bijbels qua uitgave niet het meest geschikt waren voor het
project. We besloten toen om de Bijbels uit Portugal om te ruilen voor onze
evangelisatiebijbels, die ze beter kon gebruiken, en hoopten dat er iemand zou
zijn die belangstelling had voor de Bijbels uit Portugal.
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Zending (vervolg)
Toen ik echter deze Bijbels wat nader bestudeerde, ontdekte ik tot mijn
verbazing dat het precies de Bijbels waren, die een voorganger in Amerika
voor een project in het midden van Mozambique wilde hebben. Hij had mij
een week eerder geschreven dat hij dit type Bijbel voor maart nodig had, maar
toen waren deze Bijbels helaas niet beschikbaar. De uitgevers die ik hierover
had geraadpleegd, hadden aangegeven dat ze het niet op tijd zouden kunnen
leveren.
Nu zou hij toch de Bijbels die hij wilde hebben, kunnen krijgen: zelfs het aantal
Bijbels was precies juist! Prachtig om zo God aan het werk te mogen zien!
Hartelijke groeten,
Petra Nemansky
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Schreeuw om Leven
Kies je voor het leven of voor de dood?
Vanaf vorig jaar april werk ik op het kantoor
van Schreeuw om Leven: een christelijke
pro-life organisatie, die zich met name
bezighoudt met het levensbegin.
De vrouwen, en soms ook mannen, die bij ons aankloppen, staan vaak voor de
keuze om wel of niet te kiezen voor het ongeboren leven.
‘Er is hulp’, is de afdeling binnen Schreeuw om Leven, die hulp geeft aan
vrouwen en mannen, in de vorm van gesprekken en praktische hulp. Er wordt
zowel hulp geboden aan mensen die zwanger zijn en voor de keuze staan
voor abortus, of die deze keuze reeds gemaakt hebben. We zijn bezig om 24/7
telefonische hulp op te zetten, zodat mensen 24 uur per dag iemand kunnen
bellen voor een nood/hulpvraag.
Het afgelopen jaar heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe groot de nood is. Hoe
vrouwen die gekozen hebben voor abortus, hier soms jaren mee rondlopen,
zichzelf verwijtend dat ze deze keuze hebben gemaakt. De nood is groot, de
verhalen vaak triest.
Als organisatie willen we naast hen staan, hoe moeilijk de situatie ook is. We
willen dit doen vanuit de liefde en bewogenheid van Jezus. Een abortus kan niet
ongedaan gemaakt worden, maar we mogen altijd bij Jezus komen, Hij zal nooit
iemand afwijzen die tot Hem komt.
Het opkomen voor het ongeboren leven roept veel emoties op, er is veel
tegenstand. Bij de diverse abortusklinieken in het land staan regelmatig wakers:
mensen die biddend in de buurt van klinieken staan en met mensen in gesprek
proberen te gaan. Alleen het staan bij een kliniek is al een reden voor mensen
om boos te worden. De wakers maken soms heftige dingen mee. Sinds kort
hebben we een nieuwe directeur, die al behoorlijk wat onaardige opmerkingen
te horen heeft gekregen. Iets wat niet altijd makkelijk is.
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Als team weten we dat we dit werk mogen doen in Zijn kracht en tot Zijn
eer. We mogen ervaren dat God voorziet. Een paar maanden geleden zag
het er financieel niet goed uit. We zijn samen gaan bidden en hebben mogen
ervaren dat God voorziet.
Zou u voor ons willen bidden? Voor de hulpverleners op kantoor, maar ook
voor de wakers, die bij de klinieken staan, zij staan in de frontlinie en hebben
onze gebedssteun nodig.
Hartelijk dank voor uw gebeden!
Paulien Brink
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Een ‘fonkeltje’ - 7

Wees niet ongelovig maar Gelovig.
Johannes 20:27
Langs de route van mijn wandeling bij droog weer, passeer ik een paardenweide,
waar een project gestart is om de Japanse duizendknoop die daar groeit,
door verhittingstechniek te bestrijden. Vanwege het dikke en wijdvertakte
wortelstelsel bezorgt deze exoot Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders
kopzorgen. Het zorgt voor veel schade aan dijken, gebouwen en leidingen.
Kennis over deze plant heb ik gevonden op een gemeentelijke website. Dus lees
ik even verder:
“Het bestrijden van de Japanse duizendknoop moet heel zorgvuldig gebeuren. De
planten moeten geheel worden uitgegraven. Uit het kleinste ‘knoopje’ groeit een
nieuwe plant en dit advies is voor de kleine tuinbezitter belangrijk.”
Uitroeien met wortel en tak, zegt de Gemeente Amsterdam. Voor de grotere
projecten gebeurt dit door middel van grondverhitting, waardoor de wortel
doodgaat. Deze aanpak leidt tot groot succes. Ik las tot zelfs 99%. Nu zag ik dus
al wandelend langs de paardenweide, hoe men dit kwaad bestreed en grondig
aanpakte!! En vrijwel meteen viel mij ook de gelijkenis op tussen dit schadelijke
onkruid en een nóg veel schadelijker ‘kwaad gewas’, met de veelzeggende naam
‘ongeloof’, dat zonder belemmering zich wortelt in onbeschermde zielegrond
van onwetende, maar gelovige tuineigenaren.
Ongeloof vind ik een onderbelicht probleem, vaak verborgen en onontdekt.
Bovengronds bezig in de tuin van mijn ziel ontdekte ik een onontwarbare knoop
van dagelijkse moeilijkheden, die ondanks eigen pogingen zich niet oploste.
Ik bleef echter schoffelen en wieden en nét als ik dacht enigszins tevreden te
kunnen zijn over resultaat, zag ik vanuit mijn ooghoek alweer dat bekende
‘Japanse duizendknoopje’. Een pril maar snelgroeiend buigzaam stengeltje met
de naam ‘twijfel-twijgje’. Zij deed met kracht mijn pogingen haar te snoeien
teniet en veroverde een stukje tuin dat niet voor haar bestemd was.
Het gewone tuingereedschap bleek niet bestand tegen de volhardende
groeikracht van deze stengels, die links en rechts naast mij opschoten. Het
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bleek een ongelijke strijd en ondermijning van mijn ijver. Grotendeels toch ook
vanwege mijn gebrek aan kennis. Totdat Iemand tegen mij over die kwalijke
wortel begon. Dat twijfel-twijgje boven de grond heeft innige familiebanden
met een hele reeks neven en nichten zeg maar. Vanwege privacybescherming
wil ik ze u niet allemaal noemen, maar deze, inmiddels twijfel-twijg, staat aan
het hoofd van die hele clan.
Trouwens, ik stond al een poosje ingeschreven aan het ‘Hogere Tuinbouw
Onderwijs’. En ik leerde door dagelijks het bijbehorend werkboek te bestuderen
mijn ‘tuin’ beter bewerken. Zo moest de wortel van ongeloof uitgeroeid worden
met wortel en tak. Ik heb het vaak toegepast en zal het blijven doen, elke keer
als ik wat van dat soort twijfel-twijgen boven de grond zie uitkomen. Natuurlijk
is dit beeldspraak, maar wel een geestelijke realiteit. Toen ik zo ongeveer
machteloos en ontmoedigd neerzat vanwege de moeilijkheden in mijn leven,
liet de Heer mij kennis maken met deze onbekende vijand. Gods Geest zei:
ONGELOOF. Het kwam naar mij toe als een openbaring. Sindsdien wist ik het!!
Ongeloof moest ik met wortel en tak mijn hartetuin uitrukken. Ik deed dat door
de kracht van de Heilige Geest, en ik vroeg de Heer mijn denken te reinigen van
ongeloof door Zijn bloed. Op slag was ik er vrij van!
En omdat moeilijkheden altijd weer in een andere vorm op je pad komen,
gebeurde dit ‘uitrukken van die taaie macht van ongeloof’ ook vaker. Ik ervoer
elke keer weer de verlossende Kracht van Gods Geest en dan stond ik weer in
het Geloof. Het Geloof van God! De omstandigheden waren er vaak nog, maar
ik keek er als het ware van bovenaf naar… volkomen vrij, zelfs een beetje als een
toeschouwer. Want het is God zelf, die voor ons strijdt.
Behoed uw hart dus boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen
des levens.
Spreuken 4:23
Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat
de vroege en late regen erop gevallen is.
Jacobus 5:7
Hartelijke groet,
Tineke Genger
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Leesrooster Derek Prince
Op verzoek van Riet van Baaren en met toestemming van de uitgever hebben wij
in de afgelopen Vonken week 29 uit het dagboek Gods levende Woord van Derek
Prince gedeeld. Het thema was: Ik ben een deel van het lichaam van Christus.
Deze keer tot slot deel 3: 21 en 22 juli.

Elkaar goed behandelen
De wereld is vol met allerlei soorten mensen. Je kunt naar iemands uiterlijk
kijken en denken dat je er niet zoveel bijzonders aan ziet. En als je in de spiegel
kijkt, dan denk je misschien wel hetzelfde. Maar we moeten verder kijken dan
de buitenkant en onze broers en zussen zien als leden van het Lichaam van
Christus – mensen voor wie Jezus Zijn bloed vergoot en stierf.
Als we andere mensen niet waarderen en eren, dan doen we Gods hart verdriet.
De Heer houdt zoveel van ieder mens, dat Hij voor hem en haar stierf. Het
doet God (en onszelf) veel verdriet als we een verkeerde houding hebben ten
opzichte van een lid van Zijn lichaam, en als we op anderen neerkijken en hun
waarde voor God niet erkennen.
Ik geloof dat dit het probleem was van de christenen in Korinthe, aan wie Paulus
twee brieven richtte. Er waren veel verkeerde relaties onder de Korinthiërs. Ze
onderscheidden het Lichaam van Christus niet in elkaar (zie 1 Korinthe 11:29),
en Paulus schreef: Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn
ontslapen (1 Korinthe 11:30). Het feit dat veel christenen ziek zijn, heeft ook
vandaag wellicht dezelfde oorzaak. Het doet me pijn om te moeten constateren
dat veel christenen elkaar niet behandelen als medeleden van het Lichaam van
Christus. Jezus leert ons in Johannes 13:34: Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk
dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Dank U Jezus, dat U mij deel maakt van Uw lichaam. Ik verklaar dat ik door Uw
genade andere leden zal eren en liefhebben, en hen zal zien als mensen voor wie
U gestorven bent. Ik ben een deel van het Lichaam van Christus. Amen.
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God heeft ons geplaatst
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene
lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou
zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan
niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik
niet van het lichaam, is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam
oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar
zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het
lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
1 Korinthe 12:12,14-18
Dit gedeelte bevat drie dingen die we goed moeten onthouden. Ten eerste: de
keuze van wie en wat we zijn in het lichaam is niet aan ons, maar aan God. God
heeft de leden van Zijn lichaam gerangschikt en de functies toegewezen. Dat is
niet aan ons om te beslissen. God besluit en openbaart die beslissing aan ons.
Ten tweede versmelten we ons leven in een grotere eenheid, maar tegelijkertijd
behouden we onze eigen persoonlijkheid. Het is net als de pink, die zich
samen met vier andere vingers verbonden weet aan de hand, en daarmee dus
verbonden is met het volledige leven en de bedoeling van een compleet lichaam.
Als christenen verliezen we nooit onze individuele identiteit, maar we worden
wel degelijk deel van een grotere, gezamenlijke groep en functioneren als dat
deel van het lichaam waarvoor we geroepen zijn.
Ten derde, als een gezamenlijk lichaam, zijn we in staat om Christus in zijn
geheel te vertegenwoordigen aan de wereld. Niemand van ons kan in zijn eentje
Christus volledig vertegenwoordigen, maar als we verenigd zijn in één lichaam,
dan kan dat lichaam Jezus Christus volledig vertegenwoordigen naar de wereld.
Dank U Jezus, dat ik deel ben van Uw lichaam. Ik spreek uit dat God mij met
mijn eigen persoonlijkheid heeft geplaatst als deel van een groter lichaam dat
Christus in al Zijn volheid kan vertegenwoordigen in de wereld. Ik ben een deel
van het Lichaam van Christus. Amen.
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Prikbord
VROUWENOCHTEND
Van harte welkom, ook vrienden/kennissen op
Zaterdag 5 maart, van 10.00 - 12.30 uur.
Vanwege de enorme belangstelling zal spreekster Jolande Bijl wederom
spreken in deel 2 van ‘Je dromen begrijpen’.
‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten
op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren;
uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.’
Joël 2:28
Na afloop is er ook nog tijd voor gebed.
Opgave tot 2 maart bij Anita Brussel
of Cheila Lutgens.
De kosten zijn 5 euro en gratis kinderopvang o.l.v. Tirsa en Abigaïl.
Let op: parkeer over de brug, gratis parkeren op zaterdag.
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Romy’s column
Hij is opgestaan, de verrassing van Pasen
Het is ochtend en je staat op.
Het is niet zo’n ochtend, waarbij je haast hebt en snel naar
je werk hoeft. Ook niet zo’n ochtend, waarbij je kinderen
je wakker schreeuwen of zo’n ochtend, waarbij je blij bent dat je wakker bent,
want je hebt nachtmerries gehad. Het is zo’n ochtend, waarbij je wakker wordt,
doordat je lichaam echt uitgerust is: voor sommigen van ons is het dan middag,
maar je snapt het idee.
Je rolt uit je bed, maakt je bed op en eet het beste ontbijt wat je nu kan bedenken,
voor mij is dat cornflakes met extra veel suiker, voor jou misschien croissantjes?
De ochtend komt tot zijn einde, terwijl je eerst een momentje met God hebt en
daarna iets actiefs gaat doen; zoals de hond uitlaten, hardlopen of iets totaal
anders wat als een korte work-out kan gelden. De rest van de dag doe je dingen,
waar je zin in hebt, misschien ga je wel langs familie of vrienden.
Ik hoop van harte dat jij binnenkort zo’n soort ochtend mag hebben en als je nu
bij jezelf denkt: “Wow, dat is lang geleden”, dan is mijn tip: creëer binnenkort
zo’n ochtend voor jezelf. Misschien kun je deze ochtend wel ergens in het
Paasweekend plannen.
Ik vraag me dus af, hoe die eerste Paasochtend moet zijn geweest. Ik denk dat
Jezus na die nachten op een hele andere manier opstond. Hoe zou het voor Hem
geweest zijn om die lijdensweg te moeten doorstaan? Hoe zou het voor Hem
geweest moeten zijn om op te staan, niet uit een diepe slaap, maar uit de dood?
Zou Hij opgelucht zijn, dat het achter de rug is en dat Hij binnenkort weer naar
Zijn vader terug zal keren?
Het is goed om te blijven herinneren dat, wanneer wij op een comfortabel
moment God opzoeken, Jezus voor ons die weg heeft vrijgemaakt. Zonder het
lijden van Jezus was de weg richting God niet zo kort en comfortabel te bereiken.
Laat ons daarom tijd voor Jezus vrijmaken om Hem te bedanken, wanneer het
voor ons comfortabel voelt of juist niet. Jezus was namelijk ook, op zijn zachtst
gezegd, in een niet zo comfortabele positie voor ons.
Romy Zimmermann
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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
Maart
06-03 Harry Zijlstra
13-03 Harry Zijlstra
20-03 Harry Zijlstra
27-03 Steve van Deventer

April
03-04 Harry Zijlstra
10-04 Gastspreker
15-04 Harry Zijlstra Goede Vrijdag
17-04 Harry Zijlstra Pasen
24-04 Ab Meerbeek

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

Onze eredienst wordt gehouden op zondag om 10.00 uur.
Het Heilig avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand.
Diezelfde ochtend halen wij de zendingscollecte op.
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ACTIVITEITEN MAART EN APRIL
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
Senioren: 		
1 maart en 5 april om 13.00 uur.
			
Inloop vanaf 12.30 uur.
Vastendag: 		
30 maart en 27 april
Klussendag:		
Zaterdag 19 maart
		
Lighthouse Tieners: zondag 6, 20 maart en 3, 17 april
			om 10.00 uur
Levende Stenen cursus: donderdag 3, 17 en 31 maart en 14, 28 april 		
			
om 19.45 uur (onder voorbehoud)
Huiskringen:
variërende tijden. Voor meer informatie:
			secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.
Data inleveren copy voor de nieuwe Vonk:
vóór 10 maart 2022
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