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Alles wat God 

geschapen heeft, is 

goed...

“Want alles wat God geschapen heeft, is goed 
en niets is verwerpelijk, wanneer het onder 

dankzegging aanvaard wordt.”
Timotheüs 4:4
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Al het goede komt van boven

Als tiener moest ik eens een stukje schrijven over de zin: Al 
het goede komt van boven (Jakobus 1:17). Het idee was om na 
te denken over wát er dan precies van boven komt. 

Het is best goed om daar af en toe over na te denken. Alles 
wat goed is, komt van de Vader. Elke zonnestraal (letterlijk 
en figuurlijk) die een lach op je gezicht brengt. Die ene 
regenboog, die je blijft herinneren aan Gods belofte. Elk 
kaartje, of compliment, dat je ontvangt op precies het goede 
moment. Mensen kunnen hier dus een actieve rol in spelen. 
Wij kunnen ook het goede van boven zijn voor iemand anders. 
Wij zijn immers door God geschapen, naar Zijn (goede) beeld.

God heeft een plan met een ieder van ons. Hoe jong, of hoe 
oud we ook zijn. Dat plan eindigt pas als we onze laatste adem 
uitblazen. Tot die tijd mogen wij niet alleen goede dingen van 
God ontvangen, maar ook goede dingen zijn. 
Een kaartje is zo gestuurd, een complimentje of bemoediging 
zo gegeven.

Ik wens u hele fijne zomermaanden toe!

Namens het redactieteam,

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:  H. Zijlstra
 Eindredactie:  E. van Ommen (invalkracht)
 Redactie:   A. Brussel en D.R. Buijs-van Gelderen
 Vormgeving:  E. van Ommen-Murris 
 Druk:    Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Alles wat God geschapen heeft is goed…

“Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, 
wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt 
geheiligd door het Woord van God en door het gebed.”    
      1 Timotheüs 4:4-5

Bij het lezen van deze verzen denk ik automatisch aan de dingen 
die God heeft geschapen. Hoe zou je dat moeten samenvatten? 
God heeft het leven geschapen. Planten, dieren, mensen, bomen en 
insecten. Ze zijn door God geschapen. En ze zijn goed. Toch heb ik wel 
moeite met sommige ‘schepsels’. Als je ’s nachts niet kan slapen van 
irritant zoemende muggen die je lekprikken op vrijwel elke vierkante 
centimeter van je lichaam bijvoorbeeld. Hoezo is een mug ‘goed’? 
Daar heb ik nog geen verklaring voor gevonden…

Ik wordt me bij deze verzen ook bewust dat er zoveel in onze 
moderne wereld is dat niet door God is geschapen. De mens heeft 
veel geproduceerd en heeft de schepping op verschillende manieren 
naar zijn hand proberen te zetten. Veel van wat de mens heeft 
geproduceerd, is ooit ontworpen om de mens te dienen in zijn leven. 
Sommige met succes, andere met minder goede gevolgen. 

Alles wat God geschapen heeft, is goed? Dat zegt Paulus niet exact. 
Hij zegt het met een ‘bijsluiter’. Want het geschapene kan op een 
verkeerde manier worden gebruikt. We moeten begrijpen dat Paulus 
de schepping van God als goed ziet in zichzelf. Voor de mens is de 
schepping goed wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. 
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Themastuk (vervolg)

En dan benadrukt Paulus opnieuw in vers 5, dat het door God geschapene 
goed is, wanneer we de schepping bekijken en beheren met de door God 
gegeven openbaring door Woord en gebed. Wanneer we op zoek gaan naar 
Gods bedoeling.

God geeft ons altijd iets goeds. Wanneer we ons daar bewust van zijn, dan 
danken we Hem voor Zijn geschenken en besteden we aandacht aan Gods 
ontwerp en plan. Alles wat we hebben is van God gekregen. Als we ons 
bezit, onze tijd, onze vriendschappen, ons huwelijk en onze kinderen in dat 
licht gaan zien, dan zullen we dankbaar zijn. Bovendien zullen we in gebed 
om wijsheid zoeken en de Bijbel lezen om te ontdekken hoe we goed met 
Gods schepping en Zijn geschenken om kunnen gaan. Daardoor wordt alles 
wat God heeft geschapen heilig. Dat gebeurt wanneer we alles dankbaar 
gebruiken tot Zijn eer. Heiligheid is dan niet terug te  vinden in een ritueel 
of een gebouw. Heiligheid is de dans van vreugde voor Gods aangezicht. 
Heiligheid is het lied dat uit een dankbaar hart wordt gezongen. Het is de 
schaterlach die geniet van het samenzijn met vrienden en geliefden. Omdat 
God het heeft gegeven. En wij mogen het met anderen delen.

“Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de 
Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.”  

Jakobus 1:17

Ik wens je een heilige zomertijd! (met een dansje van dankbaarheid :) ) 

Pastor Harry Zijlstra
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Voor het vaste stukje van Open Doors in de Vonk zou ik 
graag met u een bericht van Open Doors delen over onze 
broers en zussen in Iran. Specifiek van twee vrouwen die 
recent zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Laten we 
hen niet vergeten in onze gebeden!

Elsje van Ommen

Twee jaar cel voor bekeerde moslima’s in Iran
Twee Iraanse moslima’s, die christen zijn geworden, zijn op de dag voor Pasen 
begonnen aan een gevangenisstraf van 2 jaar. Een van hen was kortgeleden 
getrouwd. Beide bekeerlingen worden beschuldigd van ‘handelingen in strijd 
met de nationale veiligheid’. 
Fariba Dalir zit gevangen in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad 
Teheran, terwijl Sakine (Mehri) Behjati haar straf moet uitzitten in de 
Lakan-gevangenis in de noordelijke 
stad Rasht.

Leiding kerk
Fariba Dalir werd in juli 2021 samen met 
Soroush – toen nog haar verloofde – en 
vier andere bekeerlingen in Teheran 
gearresteerd. Fariba, haar verloofde 
en twee anderen werden in december 
veroordeeld tot gevangenisstraffen. 
Een 17-jarig meisje uit de groep werd 
vrijgelaten na tien dagen eenzame 
opsluiting en ondervragingen in een 
detentiecentrum van de Revolutionaire 
Garde. De zesde persoon wordt niet genoemd in het vonnis en zijn situatie is 
op dit moment onbekend.
Opvallend is dat alleen Dalir voor twee jaar in de gevangenis terechtkomt 
vanwege ‘handelingen in strijd met de nationale veiligheid door het oprichten 
en leiden van een evangelische christelijke kerk’. De andere drie kregen 10 
maanden gevangenisstraf voor het lidmaatschap van een huiskerk. Omdat 
ze al in hechtenis hadden gezeten, kregen ze de optie om in plaats van 
gevangenschap elk een boete van 5 miljoen tomans (ongeveer €200,-) te 
betalen.

Open Doors      
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Onder hen is Dalir’s echtgenoot Soroush. Zij trouwden toen zij op hun 
veroordeling wachtten en zullen nu twee jaar gescheiden zijn.

Onvoorspelbaarheid justitie
Mehri Behjati werd met drie anderen in februari 2020 gearresteerd op 
beschuldiging van lidmaatschap van een huiskerk in Rasht. Zij werden in 
mei 2020 formeel in staat van beschuldiging gesteld en drie maanden later 
veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar wegens ‘handelingen 
in strijd met de nationale veiligheid’ en ‘verspreiding van het zionistische 
christendom’. Behjati werd veroordeeld tot twee jaar. Haar beroep is door 
het Iraanse Hooggerechtshof verworpen. Terwijl één van de veroordeelden 
eerder dit jaar aan zijn gevangenisstraf is begonnen, mocht Behjati het 
Iraanse Nieuwjaar (eind maart) met haar familie doorbrengen voordat zij 
zich op 16 april in de gevangenis meldde. De twee anderen wachten nog af 
wanneer hun straf gaat beginnen.
De zaken tegen beide vrouwen en de andere christenen laten zien hoe 
onvoorspelbaar justitie in Iran is. In februari sprak een Hof van Beroep 
negen christelijke bekeerlingen en leden van een huiskerk vrij die op grond 
van vergelijkbare beschuldigingen in de gevangenis waren gezet, omdat zij 
‘onvoldoende bewijs’ hadden gevonden voor de aanklacht.
Iran staat op de 9e plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Religieuze 
minderheden zoals christenen en Baha’i hebben te maken met uitsluiting en 
vervolging.

Bron en foto: 
Article18, 

via Open Doors
Publicatiedatum: 

5 mei 2022
Kaart:

Google Maps
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Een ‘fonkeltje’ - 9    

Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg, verwijdert de struikelblokken van 

de weg mijns volks.

Jesaja 57:14

Hoe belangrijke uitspraken soms een bijzondere weg afleggen voordat ze bij je 
terechtkomen, en hoe je er je voordeel mee kan doen. Ik ga het er over hebben, 
zodat u, die dit leest, misschien met zo’n zelfde omweg, tot uw verrassing en 
verwondering zegt: ‘Dit antwoord had ik nodig, nu kan ik weer verder!’ 
Ikzelf had namelijk de Heer een probleem voorgelegd dat al langer speelde en 
zich niet zomaar liet oplossen, hoewel ik er regelmatig voor bad! 
Naar de tijd gerekend leek het bijna chronisch te gaan worden.

Nu was ik nog niet zo lang geleden in contact gekomen met een gelovige 
vrouw, ook enigszins op leeftijd, en wij raakten bevriend. Tijdens onze 
gesprekken vertelde zij mij iets, dat door de Heer gebruikt werd om mijn 
probleem op te lossen.

Ze had lange tijd te maken gehad met diverse moeilijkheden in de familie, 
en tobde ook met haar gezondheid. Het werd zo erg dat ze ten einde raad 
was, aldoor biddend om een antwoord van de Heer voor haar situatie. En 
dat antwoord kwam! De Heer zei tegen haar: ‘Je koestert de pijn in je ziel. Je 
koestert de pijn in je ziel.’ En ze wist dat het ‘waarheid’ was. Ze hield de pijn 
van het onrecht dat zij had ervaren vast, zonder zich ervan bewust te zijn. 

De moeilijke situatie was niet veranderd, maar haar ziel kwam onmiddellijk in 
de vrijheid toen zij de pijn losliet, en haar lichamelijk herstel zette in. ‘Hoewel’, 
zei ze tegen mij, ‘het blijft een gevoelige plek, en het houdt me ook ‘scherp’.’ Ik 
wist onmiddellijk dat dit woord: ‘Je koestert de pijn in je ziel!’  absoluut ook 
voor mij gold. Ook ik heb ‘pijn’ in mijn ziel vastgehouden, en wist niet wat 
ik er mee moest. Het was gewoon, tezamen met het tumult van moeizame 
gebeurtenissen, mijn hart mee-binnengekropen, en had zich meteen stevig 
verankerd. Het bleek hartenpijn, sommige zeggen zielenpijn! 
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Je kunt erin blijven hangen. Ik ken mensen voor wie het hun belangrijkste 
bezit is geworden. Als je hen spreekt, gaat het namelijk over niets anders 
dan het onrecht dat hun is aangedaan, of het verdriet dat hun overkomen 
is. En zo wordt men als het ware gevangen genomen door de pijn van 
de situatie. Maar ook ik kwam onmiddellijk vrij door de herkenning. Zó 
werkt het dus tussen kinderen van God. Je moet elkaar in de vreugde, 
maar vooral ook in de moeite vinden en bijstaan. En de uitreddingen die je 
hebt ervaren, doorgeven, het met elkaar delen, erover spreken. Ik doe dat, 
en wat blijkt? We lijken zo op elkaar, want we leren ieder op onze eigen 
levensweg, dezelfde Bijbelse lessen. Dat geeft herkenning en bewerkt een 
innige saamhorigheid en eenheid met elkaar. 

Toen ik 42 jaar geleden in de tuinzaal (vorig kerkgebouw) bij een bidstond 
die ik bezocht, het echtpaar van de Sluis leerde kennen, viel mij op de 
laagdrempeligheid van dat echtpaar. Nederige mensen met een hart vol 
pastorale bagage, en het vermogen om te luisteren. Maar niet alleen naar 
mij, nee...nee!  Ze waren afhankelijk van de Heer, om luisterend naar 
Hém, mij de ‘smalle’ weg te wijzen. Het werden mijn geestelijke ouders. 
Ik leerde de struikelblokken te zien en daarna opnieuw te herkennen, 
waar ze maar opdoken. Van haar heb ik geleerd niet in ‘verzet’ te komen. 
Je zou kunnen zeggen dat ik dat éérst begreep naar de letter, en pas jaren 
later in de praktijk, door verlichting van de Heilige Geest. Je ziet wel eens 
woningen, waar naast de buitendeur, of aan het raam, een goed zichtbaar 
bordje hangt, met de kop van een Rottweiler, en de woorden: Hier waak 
ik! Betreden op eigen risico! 

‘Verzet’ heeft net zoiets: Hier waak ik! Verzet heeft iets onverbiddelijks! 
Dat doet verwonding met een mens, er komt verbittering, en verzet. 
Aanvaard elkander zoals Christus u aanvaard heeft, wordt zo een moeilijke 
opgave (Rom.15:7). Laat ik maar eerlijk zijn; Verzet heb ikzelf ‘huizenhoog’ 
gekend.  En ik kan er allerlei redenen voor opgeven, waarom of waardoor, 
maar het blijft verzet! 



9

Een ‘fonkeltje’ - 8 (vervolg)

En het: ‘Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest’ (Hand.7:51b) moest ik 
van de Heer zelf leren verstaan. 

In Rom.7:18 staat: Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, 
geen goed woont. Als je God liefhebt en alléén Hem met de eerste plaats in 
je leven wilt eren (Marcus 12:30), zul je voortdurend moeten terugkomen 
van je eigen reacties en impulsen, (nl. de oude mens) die indruisen, en zich 
verzetten tegen de Heilige Geest. Zalig worden gaat met strijd gepaard…
Met moeite en inspanning van al je krachten.  

Jesaja heeft het zelfs over ‘struikelblokken’. Er zijn er dus méér… Herken 
ze! Raap ze op, verwijder ze! Ikzelf wil tijdens de reis het genot ervaren 
van een geëffende levensweg. Met oases van rust en vrede, en bronnen met 
Levend water.

‘Hij deed hen treden op een effen weg  om te gaan naar een stad ter woning.’
Psalm 107:7

Hartelijke groet, Tineke Genger
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Prikbord

Liefde
is

het antwoord
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Kid’s corner

Pottenbakken

Heb je de voorkant van deze Vonk gezien? Je ziet daar een 
pottenbakker aan het werk, die van klei een mooi vaasje maakt. 
Je kunt natuurlijk ook zelf van klei een vaasje of schaaltje 
maken, maar wist je dat het ook met papier kan? Probeer het 
maar eens uit! Dit heb je ervoor nodig:

- Papieren stroken
- Behanglijm

- Kwastje
- Versierspullen

Neem lange stroken papier van 1,5 tot 3 centimeter breed en maak daar 
een rolletje van. Je kunt meerdere stroken aan elkaar plakken zodat je rol 
heel erg groot gaat worden. Rol niet al te strak, maar ook niet te los, want 
je moet ze straks nog langs elkaar kunnen schuiven. Je kunt natuurlijk ook 
zelf stroken knippen van oude kranten of folders, of van gewoon papier.
Als je klaar bent met oprollen, plak je het uiteinde vast met lijm, zodat de 
rol niet weer openrolt. Druk dan met je duimen in het midden van de rol en 
duw hem in model. Van brede stroken met een kleine diameter (een klein 
rondje, als je niet zoveel stroken aan elkaar plakt) kun je lange voorwerpen 
maken (kandelaars voor kaarsen bijvoorbeeld) en van dunne stroken met 
een grote diameter (dus een groot rondje, als je heel veel stroken achter 
elkaar oprolt) kun je schalen en potten maken. Zorg ervoor dat je de 
papierstroken niet te ver van elkaar duwt, want als je te ver duwt valt het 
uit elkaar en moet je opnieuw beginnen met rollen. Als je even oefent lukt 
het vast!
Als je model goed is, bestrijk je hem helemaal met behanglijm. Dit kun je het 
beste doen met een kwastje. Smeer de lijm zowel aan de binnenkant als de 
buitenkant.

Als de lijm droog is, is je model hard geworden en kun je hem 
verder gaan versieren, bijvoorbeeld met verf, of glitter, of wat je 
ook maar mooi vindt!
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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   vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl 
Website  www.pinkstergemeente-amsterdam.nl
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Preekrooster

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur 
Ook 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.

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

Juli
03-07 Harry Zijlstra
10-07 Joyce de Jongh
17-07 Harry Zijlstra
24-07 Liaquat Qaiser
31-07 Werner Tijsterman 

Augustus
07-08 Machiel Jonker
14-08 Harry Zijlstra
21-08 Theo Witte
28-08 Giovanni Veldhuis
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ACTIVITEITEN JULI EN AUGUSTUS

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: Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:  Elke woensdag om 20.00 uur 
Jumaa-gebed:  In juli en augustus is er geen georganiseerd  
   Jumaa-gebed

Senioren:   Start weer in het nieuwe seizoen

Vastendag:   27 juli en 31 augustus                      
   
Lighthouse Tieners:     Zondag 10 en 24 juli om 10.00 uur

Levende Stenen cursus: Start weer in het nieuwe seizoen

Huiskringen:                 Starten weer in het nieuwe seizoen. 
   Voor meer informatie:
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.

De wekelijkse dienst:
Ook via livestream te volgen. De link kunt u aanvragen bij het 
secretariaat. E-mail: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Data inleveren kopij voor de nieuwe Vonk: 
vóór 10 juli 2022


