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Tsja, als ik nadenk over het thema ‘Eindelijk’, hoef ik natuurlijk 
niet lang na te denken wat ik zou kunnen noemen. Deze Vonk 
is namelijk voor de maanden november en december, en als 
het goed is, hebben wij dan ’eindelijk’ een nieuw lid van ons 
gezin mogen verwelkomen in ons huis, maar vooral ook in 
ons hart. 

Ik weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn om ergens lang op 
te moeten wachten. Tegelijkertijd kan die tijd ook goed zijn 
om je voor te bereiden op wat (hopelijk) komen gaat. Niet 
van alles weet je zeker dat het ook zal komen, dat maakt het 
wachten soms nog moeilijker. 
Gelukkig kunnen we in ieder geval van één ding zeker zijn: 
Kerst komt eraan. En dan mogen we vieren dat God naar ons 
toekwam, als kwetsbare kleine baby. Om ons hoop te geven, 
en een toekomst samen met Hem.

We wensen u hele fijne feestdagen toe!

Namens het redactieteam,

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:  H. Zijlstra
 Eindredactie:  E. van Ommen-Murris
 Redactie:   A. Brussel 
 Vormgeving:  E. van Ommen-Murris 
 Druk:    Reprohouse Online 

Redactioneel
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Thema

Pastor Harry Zijlstra

Eindelijk…

Bestel je wel eens een pakketje via internet? Het is 
snel gepiept, je kiest je artikel, drukt op bestellen 
en betaalt. Daarna is het wachten. Meestal ontvang 
je een mail waarin je bestelling bevestigd wordt. Vaak 
is je pakketje in 24-48 uur bij je thuisbezorgd. Maar er zijn ook 
situaties waarbij je na enkele dagen vreest dat je pakketje nooit zal 
aankomen. Misschien stuur je een bericht om te vragen waar je 
pakketje blijft. Of je kijkt ieder dagdeel op de track-and-tracecode 
om te zien of er al wat beweging in zit. 
Je verwachtte in twee dagen je pakketje te ontvangen, maar soms 
heb je pech; voor je het weet ben je een week verder. Wachten is iets 
wat niet meer in ons leven lijkt te passen. On-demand is de subtitel 
van ons verwachtingspatroon. Kan het niet nu? Kan het niet snel? 
Nou laat dan maar hoor…

De donkere dagen zijn weer aangebroken, de wintertijd is weer 
ingegaan en we komen bij schemerdonker thuis uit ons werk. 
Sinterklaas en Kerst zijn voor sommigen een troost in de donkere 
dagen. Iets om naar uit te kijken. En er worden natuurlijk nogal 
wat pakketjes besteld rond die dagen. Verwachting en wachten, het 
zijn twee kanten van dezelfde medaille. Zonder verwachtingen hoef 
je nooit te wachten. Maar als je vol verwachting bent dan kan het 
wachten, dat erbij hoort, je zwaar vallen. 
Als dan je pakketje na enkele dagen of enkele weken binnenkomt 
dan roep je: 
EIN-DE-LIJK!! (of je denkt het in ieder geval). 
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Thema (vervolg)

Verwachting is een belangrijk onderdeel van geloven. Wanneer we naar de 
geboorte van Jezus kijken, dan weten we dat er een lange, lange, lange tijd 
van verwachting en wachten aan vooraf is gegaan. 
Als je wacht op je pakketje, dan vind je het fijn als er af en toe een berichtje 
in je mailbox komt om je te verzekeren dat het pakketje onderweg is. Op die 
manier weet je dat je nog steeds mag verwachten dat het vroeg of laat bij je 
thuis zal worden bezorgd.

God beloofde al in Genesis dat Hij Zijn zoon Jezus zou sturen. Oké, zo exact 
was de belofte niet geformuleerd, maar DAT er iemand zou komen dat heeft 
God al duizenden jaren geleden beloofd. Kijk maar eens naar de volgende 
verzen en de beloften van God: 

•	 Genesis	3:15	 De	Messias	is	iemand	die	uit	het	zaad	van	de	vrouw		
   zal zijn en die de kop van de slang zal vermorzelen.
•	 Genesis	12:3	 De	Messias	is	een	nakomeling	van	Abraham	die	alle		
   volken tot zegen zal zijn.
•	 Genesis	49:10		 De	Messias	is	een	nakomeling	van	Juda,	alle	volken		
   zullen hem eens gehoorzamen.
•	 2	Samuël	7:12-13	De	Messias	is	een	nakomeling	van	David.
•	 Psalm	2:7		 De	Messias	is	de	Zoon	van	God.	
•	 Micha	5:1	 De	Messias	zal	geboren	worden	in	Bethlehem.	
•	 Daniël	9:24-26		De	Messias	zal	op	een	specifieke	tijd	worden		 	
   geboren. Namelijk 69x7 jaren na de herbouw van de  
   muren van Jeruzalem.

Door de eeuwen heen hebben deze beloften van God de verwachting levend 
gehouden. Maar wachten duurt altijd (te) lang. Toen Jezus geboren werd, 
kwam aan het licht wie er in verwachting leefden. Simon en Anna in de 
tempel in Jeruzalem (Lucas 2:25+36) riepen EIN-DE-LIJK!! Waarschijnlijk 
verpakt in een krachtig HAL-LE-LU-JAH!! 
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Gods beloften zijn heerlijk vervuld! Dat zingen we met Kerst in het lied 
‘Stille Nacht’.
Maar… er zijn nog veel meer beloften van God. En die zullen ook door Jezus 
worden vervuld. Daarvoor zal Hij een tweede keer naar deze aarde komen. 
Er staan nog veel dingen te gebeuren. En God geeft ons beloften dat Hij de 
regie heeft en dat Hij dicht bij ons is. 
In een veranderende wereld met steeds weer nieuwe onzekerheden is het 
geweldig om te weten dat Gods beloften nog steeds onderweg zijn. Ben jij 
vol verwachting voor Gods handelen in de geschiedenis, voor de opname 
van de gemeente en de wederkomst van Jezus? Als het zover is dan zul je 
uitroepen EIN-DE-LIJK!! Omdat je hart vol verwachting is!
Wil je vol verwachting zijn? Dan kun je maar het beste Gods Woord, de 
Bijbel lezen. Het staat vol van Gods beloften. Voor nu en voor de toekomst! 

Zegengroet, en gezegend Kerstfeest toegewenst!
Pastor Harry Zijlstra
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ERMELO –  Bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open 
Doors, Anne van der Bijl (94), is dinsdagmiddag 27 september 
in zijn woonplaats Harderwijk overleden. Hij werd vooral 
bekend als God’s Smuggler (Gods smokkelaar) door zijn 
grootschalige Bijbelsmokkel naar landen achter het IJzeren 
Gordijn. Uit zijn eenmansmissie ontstond de organisatie 
Open Doors, waar wereldwijd nu zo’n 1.400 mensen werken 
om christenen te steunen die om hun geloof worden vervolgd. 

Van der Bijl is vredig ingeslapen, zo meldt de familie. Open Doors directeur 
Maarten Dees: “Onze missie heet ‘Open Doors’ omdat wij geloven dat elke 
deur open is, altijd en overal… om Christus te verkondigen. Dat is wat broeder 
Anne ons altijd voorhield en zelf leefde vanuit Openbaring 3:8. Hij zal gemist 
worden, maar we gaan in zijn spoor verder met het ondersteunen van 
mensen die vervolgd worden omdat ze Jezus Christus navolgen.”

Van der Bijl, die internationaal bekend stond als ‘Brother Andrew’, werd in 
1928 geboren in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras. Hij groeide op tijdens 
de opkomst van de nazi’s en de Duitse bezetting. Na de Tweede Wereldoorlog 
ging	hij	 in	militaire	dienst	en	werd	uitgezonden	naar	Nederlands-Indië,	het	
huidige	Indonesië.	Hij	keerde	terug	in	1949	met	een	door	kogels	verbrijzelde	
enkel en had geen idee wat hij met zijn leven moest doen. 

Reizen met dubbele agenda
Van der Bijl raakte geïnteresseerd in het christelijk geloof en volgde een 
opleiding tot zendeling in Schotland. Hij voelde zich geroepen door de 
Bijbeltekst uit Openbaring 3:2: ‘Wees wakker en versterk het overige dat 
dreigt te sterven’. In 1955 sloot Van der Bijl zich aan bij een communistische 
jeugdgroep om naar Polen te gaan. Hij ging met een dubbele agenda en zat 
niet te wachten op het communistische programma, maar wilde zien ‘hoe 
zijn broers en zusters het maakten’. Daarmee bedoelde hij de christenen in 
het land. Van der Bijl kwam er in contact met christenen die zich geïsoleerd 
voelden achter het IJzeren Gordijn en wanhopig op zoek waren naar Bijbels. 
Van der Bijl beloofde met dat boek terug te keren en deed dat. Daarmee was 
het werk van Open Doors geboren. Vandaag de dag werkt Open Doors in 
meer dan zestig landen en zijn er wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers.

Open Doors      



7

‘God’s Smuggler’
Met een blauwe Volkswagen Kever volgestopt met Bijbels reisde Van der 
Bijl	 vanaf	 1957	 naar	 voormalig	 Joegoslavië	 en	 andere	 landen	 in	 Oost-
Europa. Die auto was jarenlang het beeldmerk van Open Doors, dat 
in de beginjaren ‘Kruistochten’ heette. In 1967 verscheen Van der Bijls 
autobiografie over al zijn reizen in die jaren. Het boek kreeg de titel ‘God’s 
Smuggler’ (Gods smokkelaar) en werd een internationale bestseller. Het 
boek is op verzoek van Van der Bijl nooit in het Nederlands uitgegeven. 
“Ik hoef niet op een voetstuk te worden geplaatst, ik ben maar een gewone 
man”, zei hij daarover. Andere boeken van zijn hand zijn ‘De ethiek van 
het smokkelen’, ‘De Roeping’ en ‘Geheime Gelovigen’. Van de eerste zestien 
titels die hij schreef werden meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht in 
meer dan 35 talen. 

“Het werk van Anne van der Bijl heeft geleid tot het ontstaan van een 
organisatie die gaat naar plekken waar de meeste christenen niet naartoe 
willen”, stelt directeur Maarten Dees. “Door het ondergrondse netwerk 
dat hij opzette, werden jaarlijks miljoenen Bijbels en christelijke boeken 
verspreid en konden vele kerkleiders worden opgeleid.”  

Het smokkelen van Bijbels bereikte een hoogtepunt in juni 1981. Een team 
van twintig man slaagde erin in het holst van de nacht een schip met 
geheime opslag die boven het wateroppervlak niet te zien was, af te meren 
voor de Chinese kust en de inhoud aan land te brengen. Aan boord waren 
1 miljoen Bijbels. Aan de oever stond een groep Chinese christenen klaar 
om de boeken verder in het land te verspreiden. 

Bereid om te gaan 
“Elke deur is open om binnen te gaan om Christus bekend te maken, 
zolang je bereid bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel 
terugkomt”, was de overtuiging van Van der Bijl. Hij zette zich ook in 
voor christenen die om hun geloof gevangen zaten ten tijde van de Koude 
Oorlog. “Zijn ware passie en toewijding voor christenen wereldwijd die 
lijden heeft mijn hart geraakt en me bemoedigd, zelfs in mijn donkerste 
uren achter de tralies”, vertelt een Russische voorganger.
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Vrienden in plaats van vijanden 
Al voor de val van het IJzeren Gordijn breidde Van der Bijl zijn aandacht 
en werkterrein uit naar de islamitische wereld. Van der Bijl voorzag dat 
de snelle opkomst van de islam de grootste bedreiging zou gaan vormen 
voor de christelijke kerk wereldwijd. Hij reisde veel in het Midden-Oosten 
en	 het	 zuiden	 van	 Azië.	 Vooral	 Pakistan	was	 een	 land	waar	 hij	 regelmatig	
kwam. Het was zijn persoonlijke missie om in deze landen altijd in gesprek 
te gaan met leiders van de Taliban, Al Qaeda of andere terreurorganisaties. 
In deze gesprekken pleitte hij voor de christenen in het land en bracht hij 
het evangelie ter sprake. Ook ontmoette hij leiders van Hamas en Hezbollah. 
Gedurende zijn leven reisde de Bijbelsmokkelaar naar zo’n 125 landen om 
christenen in verdrukking en nood op te zoeken.  

In het licht van toenemend islamitisch geweld tegen christenen in het 
Midden-Oosten,	 de	 Perzische	 Golf,	 Noord-Afrika	 en	 Zuidoost-Azië	 predikte	
Van der Bijl geen wraak te nemen en geen haat te koesteren. “Als we een 
vijandig beeld hebben van een politieke of religieuze groep of natie, dan kan 
de liefde van God ons niet bereiken om er iets aan te doen”, meende hij. Hij 
gebruikte het woord islam geregeld als acroniem voor I Sincerely Love All 
Muslims (‘ik heb oprecht alle moslims lief’).  

Bloedbroeder 
Van der Bijl kreeg in 1993 een koninklijke onderscheiding voor zijn werk. In 
1997 ontving hij de Religious Liberty Award van de World Evangelical Alliance 
voor zijn inzet voor de vervolgde kerk en zijn passie voor het verspreiden van 
het evangelie. Het meest trots was Van der Bijl naar eigen zeggen op de titel 
‘bloedbroeder’ die hij kreeg van een stam Apache-indianen in de jaren ’80. Als 
onderdeel van de ceremonie gaven de indianen hem een naam die betekent: 
‘Hij die door barrières heen breekt’. 

Van der Bijl was 59 jaar getrouwd met Corry van der Bijl, die veelal op de 
achtergrond bleef. Zij overleed in 2018. Anne en Corry van der Bijl kregen vijf 
kinderen en elf kleinkinderen.

Tekst en foto: Open Doors

Open Doors      
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Hannah



10

Een ‘fonkeltje’    

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 
Efeze 4:20

Met twee elleboogkrukken gewapend ging ik woensdag tegen de middag 
de straat op. Ik hoopte dit keer een wat groter rondje te lopen, om zo 
al wandelend het herstel van mijn nieuwe heup te bevorderen. Na een 
pauze op een bankje van de lyceumbrug weer verder... tot ik aankwam 
bij de statige kerk over de kade waar voor het hekwerk een uitklapbord 
stond met de tekst: ‘Kerk Open’. Op een ander en groter bord in de tuin 
van de kerk stonden de wekelijkse activiteiten beschreven. Ik las: elke 
woensdag binnenlopen en koffiedrinken tussen 10-12 uur. Van 12.00-12.30 
middagpauzegebed. Verder nog kinderactiviteiten, een eettafel, concerten, 
Bijbelkring, literatuurkring, filosofiekring en een praatcafé.

Toen ik alles gelezen had, wilde ik doorgaan met mijn wandeling, maar 
werd vriendelijk aangesproken door een oudere heer die deze kerk al 
decennia lang toegewijd bleek. Hij vroeg of ik in de buurt woonde en of ik 
de kerk kende? En ja… dat was zo! Toen wij nog op de Stadionweg kerkten, 
is het  voorgekomen dat er geprobeerd is iets gezamenlijks te organiseren. 
Ook zaten mijn kinderen op een christelijke school die haar kerstuitvoering 
wel eens in die kerk hield. Eigenlijk had ik wel behoefte om even in de 
stille en koele binnenkant van de kerk te zijn, het was inmiddels tropisch 
warm buiten. Dus ging ik mee naar binnen voor het middagpauzegebed. 
Ik keek rond en alles zag er sober en hetzelfde uit na de tientallen jaren 
dat ik er niet meer geweest ben. Men had voorin de kerk wel een glazen 
scheidingswand geplaatst, zodat een derde van de zaal nu voor andere 
activiteiten geschikt gemaakt was. En in dat gedeelte van de zaal had ik in 
het voorjaar met buren deelgenomen aan twee middagen glas schilderen. 
De leiding berustte bij een zelfverzekerde ‘kunst’-begeleider. Op de folder 
stond dat er geschilderd zou worden naar een schilderij van het laatste 
avondmaal van Leonardo da Vinci. Dat had mij nieuwsgierig over de streep 
getrokken! 

Sommigen van de cursisten hadden zoiets al vaker gedaan (glas schilderen), 
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maar voor mij was het de eerste keer, en van de hele uitleg ontging mij 
compleet de bedoeling. Want de aanwezige kunstkenner had met een soort 
over-projectie, (wij kregen dat te zien via een video) het originele schilderij 
wanstaltig veranderd in een eigentijdse en godloze  versie…! De bedoeling 
was dat ook wij in vrije expressie onze eigen versie van schepping, hof van 
Eden	of	het	avondmaal	zouden	creëren.	Het	leek	letterlijk	te	worden	wat	er	
in Romeinen 1:23 staat: “en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke 
God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, 
van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren”. Het was zó wat ik niet 
verwachtte in een kerk, dat de bedoeling van deze bedrieglijke ‘kunst-uiting’ 
maar langzaam tot mij doordrong! “Beproef de geesten of zij uit God zijn” 
(1Joh.4:1) werd voor mij ineens urgent in deze kerk.

Iedereen ging vlijtig aan de slag. Ik begon ook, maar heb amper tekentalent. 
Maar toch heb ik geprobeerd op mijn manier bloemen te schilderen. Na 
afloop werden de werken omhoog gehouden en kon iedereen uitleg geven 
wat hij/zij ermee bedoeld had. Er waren alternatieve en occulte zaken op 
uitgebeeld, religieuze symbolen en glas-in-lood-motieven. Ook ik hield mijn 
bloemenwerk omhoog en zei dat ik bij de schepping en in de hof van Eden was 
gebleven. Onze glasschilderijen zijn op een paar plaatsen zelfs tentoongesteld, 
begeleid met de nodige woordenpraal van de ‘kunst’-begeleider.

Ik herinnerde mij de jaren 1980 dat Merv en Merla Watson en een groep 
van meer dan 60 professionele muzikanten, zangers en dansers hier een 
spectaculaire muzikale show gaven. Ongekend voor een kerk. Het was een 
overweldigende feestelijke gebeurtenis. In kleurrijke gewaden wervelde de 
groep dansers met de naam Shekinah door de gangpaden. Het leek of de 
hemel zich opende toen de lofprijs zo massaal en niet te stuiten uitbrak en de 
kerk met z’n bezoekers als het ware in bezit nam. Alle liederen stonden in het 
teken	van	Gods	beloften	aan	Israël.	Ik	was	onder	de	indruk	van	de	invloed	die	
hun muziek teweeg bracht. Hoop en vreugde, een verlangend uitzien naar de 
komst van het Koninkrijk van God in deze wereld!
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Terug in het heden.

Met mij meegerekend waren er 4 bezoekers in de kerk voor het gebedshalfuur.  
Voetstappen klonken hol en luid op de wat armoedig aandoende kale 
houten vloer. Maar achter de glazen wand in het halfdonkere van de 
eigenlijke kerk sprak men op zachte en gedempte toon. Zoiets blokkeert 
mij onmiddellijk, het kwam gemaakt over, ongemakkelijk en onnatuurlijk. 
Er	werd	een	religieuze	sfeer	gecreëerd.	De	jonge	‘domina’	(de	vrouwelijke	
tegenhanger van dominee) sprak op declamatietoon over ‘het licht’.  Er 
werd een mini-preekje over het licht gelezen uit een programmaboekje, een 
paar keer afgewisseld met een door een koor gezongen muziekstuk dat via 
een recorder ergens rechts uit de kerk kwam. De domina moest hiervoor 
verschillende keren zo’n 10 meter lopen om dat ding te bereiken. Ook het 
lopen er naar toe ging plechtig en leek door de tijd heen al geluidloos lang 
geoefend. Het uitgesproken en voorgelezen gebed raakte mij niet! Iemands 
kat was overleden en had om gebed gevraagd. Het halfuur werd afgesloten 
met het aanbod een lichtje aan te steken voor jezelf of iemand anders. De 
domina ging ons daarin voor, en nodigde ons daarna uit hetzelfde te doen. 
Ze zette het waxinelichtje als een heilig kleinood in een ronde schaal. 

Toen deze plechtigheid voorbij was, kwam de vriendelijke oudere heer, die 
zich inmiddels aan mij had voorgesteld als Frans enz., weer naar mij toe en 
vroeg of ik ook niet een lichtje wilde aansteken? Ik schudde mijn hoofd, en 
zei: Frans, ‘wij zijn het licht der wereld’ (Matt.5:14) Hij keek mij weer aan 
met z’n bescheiden en vriendelijke blik. Ik vervolgde: dat is geen bravoure, 
maar genade! Ondertussen hoopte ik wél dat hij zijn Bijbel kende, misschien 
kom ik daar nog eens achter?

Hartelijke groet, Tineke Genger

Een ‘fonkeltje’ (vervolg)
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Zending: Mozambique
Een van de hoogtepunten voor de 
gemeenten in Mozambique is de jaarlijkse 
voorgangersconferentie georganiseerd en 
gesponsord door het Braziliaanse Ministerio 
FIEL. Voorgangers en leidinggevenden komen 
dan voor zo’n vijf dagen samen in twee van 
de grootste steden van Mozambique voor 
intensieve Bijbelstudies en persoonlijke 
toerusting. Vooral zij die geen theologische 

opleiding hebben gehad en wiens gemeente zich in de meer afgelegen gebieden 
van Mozambique bevindt, hebben hier veel baat bij. Onze literatuurzending 
is al vanaf het begin bij deze conferenties betrokken door te zorgen dat er een 
grote selectie aan studiebijbels voorradig is, door de boekentafels draaiende 
te houden en door een team van lokale mensen te trainen als ondersteuning 
voor de sprekers en het programma. Helaas kon de conferentie in de 
afgelopen twee jaar vanwege de pandemie niet doorgaan, maar des te groter 
was het animo nu het dit jaar wel weer kon plaatsvinden. Het was geweldig 
te zien hoe gretig mensen aan de 
Bijbelstudies meededen en hoe 
blij ze waren met het aanbod van 
boeken en Bijbels. Alle deelnemer 
kregen tot hun grote vreugde een 
gratis studiebijbel mee, iets wat 
velen zich gewoon niet kunnen 
veroorloven. Het was een vreugde 
bij de conferentie betrokken te 
mogen zijn.

In juni hebben we ook kunnen meewerken aan een outreach voor kinderen 
in een dorp even buiten Maputo dat sterk onder de invloed staat van het 
occultisme. Katembe is een dorp dat tot voor kort vanuit Maputo alleen met 
een pontje te bereiken was. Nu is er door de Chinezen een gigantische brug 
gebouwd om het dorp toegankelijker te maken en zo ook via de brug Zuid-
Afrika beter te kunnen bereiken. Helaas is dit een beetje een tegenvaller 
geworden en heeft het weinig voor de ontwikkeling van het dorp gedaan. 
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In samenwerking met Child Evangelism Fellowship 
hielden we activiteiten voor kinderen en verspreidden 
we honderden exemplaren van een kleurig stripboekje, 
dat het evangelie op een eenvoudige manier aan 
kinderen uitlegt. Bid dat het boekje tot de harten van 
de kinderen zal spreken. En bid ook met ons mee voor 
de plaatselijke kerken die het kinderwerk daar zullen 
voortzetten.

Naast het werk in de boekwinkels in de steden 
organiseren we ook boekentafels in meer afgelegen 
gebieden, voor zover we daar de mogelijkheid voor 
krijgen. Ons centrum in Nampula is uitermate geschikt 
als uitvalsbasis voor deze boekentafels en ons team 
heeft deze zomer dan ook vele dorpen in de omgeving 
bezocht. De koopkracht van de mensen is niet groot, 
maar veel wordt gesubsidieerd zodat voornamelijk 
Bijbels voor allen toch toegankelijk worden. Om kosten 
te dekken proberen we veel boekjes zelf te drukken. 
Helaas heeft de machine die we gebruiken het begeven 
en zijn er geen onderdelen in Mozambique te krijgen. 
Bid dat we een oplossing in Zuid-Afrika zullen kunnen 
krijgen. 

Ook wil ik uw gebed vragen voor het proces van importeren van boeken en 
Bijbels	vanuit	Brazilië.	Er	is	heel	veel	administratie	mee	gemoeid	en	die	wordt	
ieder jaar alleen maar ingewikkelder. Ook de kosten lopen enorm op, waardoor 
een boek importeren bijna onbetaalbaar wordt. Mozambique heeft geen eigen 
christelijke	uitgevers,	dus	we	zijn	op	Brazilië	aangewezen.	Bid	dat	de	Bank	
in Mozambique mee zal willen werken aan de betaling voor goederen vanuit 
Brazilië	 zonder	 er	 ‘extra’s’	 voor	 te	 vragen.	 Er	 is	weer	 een	 nieuwe	 regeling	
ingevoerd die geldtransacties naar het buitenland enorm bemoeilijkt. 

Dank voor jullie gebeden, en Gods zegen toegewenst,
Petra Nemansky
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Romy’s column

EINDELIJK HEB IK GEDULD!

“Je moet geduld hebben”. Dat leren we als mensen al 
vroeg. Bijvoorbeeld: wanneer we als kind niet kunnen wachten tot we 
jarig zijn! Na een aantal verjaardagen willen we juist dat het nog wat 
langer duurt tot de volgende, maar timing is timing. Als christen leren 
we ook dat geduld hebben belangrijk is, want zoals ik heb geleerd: “het 
gaat niet op jouw timing, maar op die van God”. HIJ alleen weet wanneer 
Jezus terugkomt (Mattheüs 24:26) en Hij alleen heeft het plan voor jouw 
leven al klaar liggen (Romeinen 11:29). Het heeft geen zin om de dingen 
in je leven op jouw tempo te manipuleren. Denk maar eens aan Sarah 
en	Hagar,	dat	werd	ook	geen	succes	met	die	eerste	zoon	Ismaël	(Genesis	
16). 

Misschien een meer praktisch voorbeeld is dit: als je graag taart wilt 
eten, dan is hij te vroeg uit de oven nog niet gaar, dus heb je geduld 
nodig. Het heeft ook geen zin en is fysiek onmogelijk om alvast de bus in 
te stappen zonder dat deze nog bij de halte staat. Geduld.

Het is duidelijk dat geduld een schone zaak is. Het is helaas niet altijd 
makkelijk, daarom is het niet voor niks een vrucht van de geest (Galaten 
5:22). Als je deze vrucht nog niet helemaal in je systeem hebt, kun je God 
altijd vragen je erbij te helpen. Maar wat als ongeduld en te vroeg willen 
zijn, niet jouw probleem is? Wat als jij zo’n persoon bent, die juist altijd 
te laat komt? Luister maar naar mij, iemand die heel vaak te laat is (ik 
had dit stukje ook nog maar op de dag van de deadline zelf ingeleverd). 
God wil niet dat we te laat komen. 
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God vraagt je voorbereid te zijn, denk maar aan de meisjes met te 
weinig olie in hun lamp (Mattheüs 25). Als je altijd te laat komt, is je 
voorbereiding niet al te best. God vraagt ook dat je luistert wanneer Hij 
je roept en dan bedoeld Hij niet wanneer het jou uitkomt. Jona dacht 
ook “ik ga rustig aan de andere kant op” (Jona 1), dat werd ook niet zo 
gewaardeerd door God. Te laat komen is voor Jezus echt geen optie. Ik 
heb nergens in de Bijbel gelezen dat Jezus moest rennen naar de tempel, 
omdat Hij weer eens te laat kwam. 

Dus, dit is voor mensen die vaak te laat komen en vooral voor mezelf: 
Ga wanneer je wordt geroepen en neem God met je mee. Heb geen 
prioriteiten boven Hem, zodat je direct Zijn stem kan herkennen en 
verstaan. Zoek Zijn koninkrijk eerst, want wie zoekt zal vinden en 
op tijd weten wat God van hem verlangt. En als laatst, wanneer je er 
EINDELIJK achter komt wat God van je vraagt of welke keuze je moet 
maken, wacht dan niet af en durf op water te lopen.

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
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Preekrooster

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

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.

November
06-11 Marijke Gootjes
13-11 Harry Zijlstra
20-11 Jan Barendse Jr.
27-11 Harry Zijlstra
 

December
04-12 Harry Zijlstra
11-12 Harry Zijlstra
18-12 Kinderkerstfeest
24-12 Harry Zijlstra 
Kerstavond VIP-diner, 18.00 uur
25-12 Harry Zijlstra 
Kerstdienst, 11.00 uur
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ACTIVITEITEN NOVEMBER EN DECEMBER

Evangelisatie:             Wekelijks 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 

Senioren:   1 november en 6 december om 13:00

Vastendag:   30 november en 28 december                      
   
Lighthouse Tieners:     Zondag 13, 27 november en 11 december 
   om 10.00 uur

Levende Stenen cursus: Start weer in het nieuwe seizoen

Huiskringen:                 Variërende tijden. 
   Voor meer informatie:
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.


