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Empathie

Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid zich 
verheugt, zijn alle leden verheugd. Dit is natuurlijk ook een 
enorm bekend stuk uit de Bijbel (1 Korinthiërs 12:26). Prachtig 
om zo’n eenheid te mogen zijn, maar soms ook moeilijk. 

Toen wij in het traject zaten voor een kindje was het moeilijk 
om te horen als iemand anders wel in verwachting was van 
zo’n klein (groot!) wondertje. Toch merkte ik dat blijdschap 
over dit nieuws hiernaast kan bestaan, vooral als het iemand 
was die dicht bij ons stond. Dit is een goede les geweest: 
blijdschap en verdriet kunnen naast elkaar, en tegelijkertijd 
van elkaar, bestaan. Het is niet erg als je naast dat je blij bent 
voor iemand anders, het soms ook moeilijk kan zijn voor 
jezelf. De vraag is hoe je daar dan mee omgaat: ga je de ander 
uit de weg omdat je eigen verdriet in de weg zit, of ben je blij 
met de ander ondanks je eigen verdriet. Dat kan best even een 
momentje kosten. Geef jezelf dan ook dat moment, dan is het 
daarna makkelijker om het te parkeren. Zodat je daarna ten 
volle mee kunt vieren met de ander. 

Ik wens u heel veel momenten van empathie toe het komende 
jaar. Want door empathie wordt je pas echt een eenheid met 
elkaar.

Namens het redactieteam,
Elsje van Ommen-Murris

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

Redactioneel
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Themastuk

Verblijd u met hen die blij zijn
Romeinen 12:15

In Romeinen 12 lijkt Paulus een hoop praktische tips aan de gelovigen 
in Rome te willen geven. Hij roept op tot onderlinge liefde, echte 
liefde. En dan volgt er een lijst van zaken die allemaal gaan over wat 
echte liefde inhoudt. 

Verblijd je met hen die blij zijn. Dat lijkt eenvoudig. Maar wat als je 
zelf in een moeilijke, donkere tijd zit? Wat als je langdurig ziek bent, 
of als je een geliefde verloren bent? Wat als je net hebt gehoord dat je 
ontslagen bent?
Kun je blij zijn met je naaste die precies op dat moment vertelt dat er 
een kindje is geboren in hun gezin? Kun je blij zijn als iemand in jouw 
dal vertelt dat hij promotie heeft gekregen? Kun je blij zijn met een 
aangekondigde verloving van je vriendin? Of als iemand je vertelt dat 
hij Jezus wil volgen en wil worden gedoopt? 

Verblijd u met hen die blij zijn….Hoe doe je dat?
Echte liefde kan zich verplaatsen in de ander. Je verblijden met je 
naaste, betekent dat je echt naar die persoon luistert en je kunt 
indenken hoe goed het goede nieuws is dat hij of zij deelt. Echte liefde 
heeft de kracht om de eigen zorgen, al is het maar voor een aantal 
minuten, opzij te zetten.

Moet je dan je verdriet en je zorg maar altijd inslikken? 
Nee, dat is nou juist het bijzondere van Paulus’ advies. Hij zegt in één 
adem, in hetzelfde vers: en huil met hen die huilen.
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Themastuk (vervolg)

Echte liefde geeft je het vermogen om in je jubelstemming even stil te 
staan bij het verlies en het lijden van de ander. Je kunt je diepe vreugde, al 
is het maar voor een paar minuten, parkeren om er te zijn voor diegene 
die in tranen is. Je kunt zelfs meehuilen om het gewicht dat de ander op 
dat moment voelt. 

En weet je wat ik zo opvallend vind? Paulus zegt niet: ‘nou dan troost je 
elkaar snel met een kusje erop en dan is het weer klaar’. Nee: het verdriet 
mag er zijn. En de vreugde mag er ook zijn. Maar ons eigen vreugde mag 
ons nooit het zicht op de ander ontnemen. Andermans verdriet mag er 
niet toe leiden dat we de ander ontlopen. 
Echte liefde is niet jaloers op de vreugde van de ander. Echte liefde deelt 
de vreugde. En ook het verdriet wordt gedeeld waar echte liefde heerst. 

Het is mijn droom dat de gemeente van Jezus Christus deze liefde 
meer en meer mag kennen. Door de Heilige Geest is dit een droom die 
werkelijkheid kan worden!

Ik wens je echte liefde in dit nieuwe jaar!
Pastor Harry Zijlstra
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Dit artikel heb ik uit het archief van Open Doors  gekopieerd 
(d.d. 15.9.2022)

Een generatie in gevaar: zware vervolging vormt 
de identiteit van jongeren.

Vervolging voor de jongste generaties is hard, isolerend en identiteitsvormend. 
Daarbij wordt fysiek geweld en seksueel misbruik niet geschuwd. Dat blijkt 
uit het nieuwe rapport van Open Doors A Generation at Risk: Children & 
Youth Report 2022.  
Religieuze vervolging van kinderen is niet direct een gevolg van hun 
persoonlijke geloofskeuze, maar komt vaak voort uit gedrag om hun ouders 
te straffen. Vooral als hun ouders kerkleiders zijn, bekeerlingen maken of 
deel uitmaken van een  gemarginaliseerde groep, lopen  kinderen meer kans 
persoonlijk aangevallen te worden. 
“De kindertijd en tienerjaren bieden geen bescherming tegen religieuze 
vervolging”, zegt Rachel Morley, onderzoeker bij Open Doors. “Kinderen en 
jongeren komen in aanraking met zware vervolging die hun identiteit vormt 
en hen isoleert in een vormende periode van hun leven. Jong en afhankelijk 
zijn maakt hen kwetsbaarder.”
Volgens Morley belicht dit rapport “de unieke verhalen en ervaringen van 
jonge christenen over de hele wereld, om ons begrip van religieuze vervolging 
over de generaties heen te verdiepen. Vervolging van kinderen kan vele vormen 
aannemen. In sommige gevallen worden kinderen gescheiden van hun ouders 
op het moment dat zij zich bekeren. Dit veroorzaakt langdurige trauma’s en 
mogelijk pijnlijke associaties met het christelijk geloof en hun gedachtegoed.” 
In andere gevallen ervaren kinderen discriminatie van leraren: ze worden  
opzettelijk  benadeeld door bijvoorbeeld een plek achter in de klas, of worden 
bij een doorslaggevend cijfer afgerekend op hun kennis van de Koran.

Grote schande
In extremere gevallen maken kinderen fysiek of seksueel geweld mee. Uit het 
rapport blijkt dat christelijke meisjes doelbewust seksueel misbruikt worden 
in 22 procent van de landen waar vervolging voorkomt. Dit om henzelf of hun 
ouders te straffen of ze tot inkeer te brengen, ze gedwongen te bekeren of uit 
te huwelijken. Helene Fisher, die onderzoek doet naar gendervervolging, 
zegt daarover: “Het misbruiken van jonge meisjes voor deze doeleinden is een 
trieste bevinding in het onderzoek, en vraagt om een krachtige reactie van de 

Open Doors      
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internationale gemeenschap en religieuze leiders”. 
In veel culturen verliest een meisje al haar waardigheid na misbruik, en brengt 
zij grote schande over haar familie. Deze praktijk kan families verscheuren en 
elkaar drijven.
“Het is essentieel dat we alles doen wat we kunnen”, stelt Fisher. “We zullen 
degenen die invloed en macht hebben oproepen een einde te maken aan 
schadelijke religieuze vervolgingspraktijken waaraan kinderen bloot staan.”

Belangrijkste bevindingen uit het rapport: 
 - Religieuze vervolging van kinderen schaadt de vorming van een
   kind, en beperkt hen in hun mogelijkheden en zelfontplooiing.  
 - Christelijke meisjes worden opzettelijk seksueel misbruikt in 22
   procent van de landen waar christenen worden vervolgd. 
 - Door kinderen en jongeren te scheiden van hun ouders, leren zij
   hun christelijke gedachtegoed en historie niet kennen. Zonder 
   ouders zijn zij hun belangrijkste bron van veiligheid kwijt. 
 - Specifieke geloofsvervolging van kinderen en jongeren verbreekt 
   relaties tussen generaties.  

NB: ook in de Westerse samenleving wordt het steeds moeilijker voor tieners 
en kinderen vanaf 4 jaar! Hiervan zijn wij ons ook bewust. Er wordt hier 
vanuit een andere invalshoek de identiteit van onze kwetsbare kinderen/jong 
volwassenen flink aangevallen. Daarom is volhardend gebed van levensbelang 
voor deze doelgroepen. Wij mogen blij en dankbaar zijn voor onze kinderen 
en tieners en hun leiding, en wensen hun ook Gods wijsheid en kracht toe. 
Uiteraard ook de ouders. Ook bidden wij dat het aantal kinderen/tieners zal 
toenemen, met daarbij ook natuurlijk meer leiding. 

Open Doors/Adith Slabbekoorn
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Een ‘fonkeltje’    
Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt...
1 Joh. 3:19a

Ze struikelde bijna toen ze de gloednieuwe bus van RMC uitstapte: de half-
Surinaamse chauffeuse van de bus! Nauwelijks onderweg of we hadden een klik, 
ze lachte en praatte veel en makkelijk. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding 
was, maar plotseling ging het over haar vader en de ‘voodoo’-gebruiken van hem. 
‘En?’, vroeg ik haar, ‘heeft het hem geholpen?’ ‘Nee,’ zei ze, ‘het zat in zijn hoofd.’ 
Terwijl ik nadacht wat dat dan mocht betekenen, was ze alweer aan het woord en 
concludeerde: elk land heeft toch z’n zogenaamde ‘voodoo’-geschiedenis! Nederland 
heeft ook wel van die dingen, ging ze verder, en wilde toen van mij weten welke 
duistere dingen Nederland in z’n geschiedenis had. Ik dacht aan de middeleeuwen 
met de heksenvervolgingen, en noemde dat.
Toen we het volgens mij genoeg over de duistere kant van leven hadden gehad, zei 
ik: ‘Maar er is ook een Lichte kant in het leven. Ik geloof in God en  in Jezus Christus, 
en de Bijbel!’ En dát, zei ik, is voor mij het échte Leven dat ik heb leren kennen. 
Met opgetrokken wenkbrauwen lanceerde ze een paar van haar verwijten aan God. 
Een kind, niet het hare, dat overleden was. Waarom deed God daar niets aan? En, 
vervolgde ze, mensen bidden en bidden en toch doet God niets voor hen. 
Wij mensen lijden vanwege de zondeval, antwoordde ik. We roepen God ter 
verantwoording als het mis gaat, terwijl we in de dagelijkse praktijk van het leven 
niets met Hem van doen willen hebben. Hoe raar is dát!
Ik heb trouwens een andere ervaring. Vanaf de dag dat ik besloot dat alléén God mij 
uit de doolhof van mijn leven kon redden, begon ik te bidden. Te bidden alsof mijn 
leven ervan afhing, want ik had niets te verliezen. En  tijdens het gebed merkte ik 
dat er een last van mij afviel... er kwam ruimte in mijn ziel, ruimte voor God, Die 
ik met heel mijn hart aanriep. Het was de ruimte die Hem toekwam, en waar Hij 
met Zijn Geest wilde wonen, en dát bracht Zegen mee, structuur in mijn leven, en 
onmiddellijk genoeg energie om mijn dagelijks werk te doen. Ik heb het nu over 
zo’n 55 jaar geleden. In Spreuken 20:27 staat: de geest van de mens is een lamp 
des HEREN doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. Ik was dus nog maar nét 
het doolhof uitgeleid, of er lag een nieuwe uitdaging op mijn levenspad! Zoals in 
de tempel altijd een licht brandde, zó brandde er nu in mij een ‘lamp des HEREN’ 
met de opdracht de schuilhoeken van mijn hart te doorzoeken en in de gaten te 
houden! Waarom dat? ‘Hoort en verstaat!’ zegt Jezus, ‘Want uit het hart komen boze 
overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, 
godslasteringen.’
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De Bijbel vertelt ons wat er loos is! Het zegt: Arglistig is het hart meer dan enig 
ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? (Jer. 17:9, SV) Dit onzichtbare hart moet 
voortdurend met licht beschenen worden anders is het geneigd te gaan dwalen  
(Hebr. 3:10). Of erger! Het moet geleid worden door licht. Ik ben het licht der wereld, 
zegt Jezus; Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht 
des levens hebben. (Joh.8:12)
We waren gearriveerd bij Keerpunt. Ze stapte vóór mij de bus uit en ik omhelsde 
haar! Wie weet tref ik haar weer eens als ik RMC nodig mocht hebben!

Hartelijke groet, Tineke Genger



9

Romy’s column

Interne cheerleader 

Ik wil het met u hebben over sport. Niet zomaar 
sport, maar sport op hoog niveau. En dan geen 
teamsport, maar individuele topsport.

Individuele sporten hebben vaak wel wat geks, 
want om goed te zijn moet je je vooral op jezelf 
richten. Daarnaast zit er in dat soort sporten 
vaak een extra element van competitie. Het 
element waarbij je hoopt dat je tegenstander het 
niet goed gaat doen. Ik denk dat er ook genoeg 

sporters zijn die soms hun tegenstanders liever helemaal zien falen. Laten 
we eerlijk zijn: het is makkelijker om de beste tijd van de dag neer te zetten 
op de schaatsbaan, wanneer je tegenstanders lekker op hun kont over het ijs 
glijden. Daarnaast kunt u zich voorstellen dat wanneer een paardrijdster naar 
tegenstanders kijkt, het niet super gek is als zij denkt: ‘tik die ene balk er maar 
af met je hoef’.

Het is een gekke, maar een logische wereld, want een topsporter kan het zich 
niet veroorloven al zijn tegenstanders alles te gunnen. Alleen: waar houdt de 
rivaliteit op? Hierna volgt wat ik heb gezien.

Mijn zusje is een turnster en nog best een goede ook. Zij traint in haar eentje, 
want niemand van de club traint op haar niveau. Op het moment dat zij in de 
zaal staat zijn er nog meer trainingen bezig. Zo ook de training van een grote 
groep meiden net onder haar leeftijd. Op de dag dat ik in de zaal was, was mijn 
zusje bezig met het instuderen van een lastige vloerroutine. Na uren oefenen, 
en vooral vaak fouten maken, deed zij haar hele oefening van begin tot eind 
op de muziek. Alle meiden die aan het trainen waren stopten met hun eigen 
training en bekeken haar routine gedetailleerd. De muziek was afgelopen, 
mijn zusje had elk element foutloos gedaan en was zichtbaar uitgeput. 
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Er hing een stilte, wat gefluister en iedereen ging verder met eigen training. 
Ik was geschokt. Al deze mensen hebben haar zien werken aan elk detail, 
van elk element. Waarom was niemand enthousiast dat het was gelukt? Mijn 
zusje leek er weinig om te geven. Aan haar reactie te zien had ze ook geen 
complimentjes verwacht.

In eerste instantie had ik er veel moeite mee dat mijn zusje niet de eer kreeg 
die ik vond dat zij verdiende. Maar toen bedacht ik mij iets.
Ik ben ervan overtuigd dat God wel trots op haar is, en als een soort interne 
cheerleader in haar werkt. Misschien dat zij daarom geen enkel hoorbaar 
applaus nodig heeft. Al zou ik nu, als ik nog een keer in deze situatie sta, in 
mijn eentje gewoon heel hard klappen, of ze het nou nodig heeft of niet.
Ik denk dat het goed is dat we soms een cheerleader zijn voor een ander. 
Juist wanneer het ongepast lijkt, of onlogisch, omdat het misschien uw 
‘tegenstander’ is. En het is juist goed om te doen bij de mensen die God niet 
kennen, want zij hebben die interne Cheerleader nog niet gevonden. 

Daarnaast wil ik u bemoedigen: Als u ook geen hoorbaar applaus krijgt voor 
de goede dingen die u doet, dan wil ik u zeggen: God is trots op u en staat u 
toe te juichen.
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Prikbord

Stukje over de vrouwenochtend van Mariëtte 

Een vorige vrouwenochtend stond in het teken van profetisch schilderen.
Toen we een vergadering hierover hadden, bood ik aan om kleine, donzige 
veertjes mee te nemen die iedereen -naar wens- erin zou kunnen verwerken. 
Ook anderen hadden spulletjes mee.
Voor mijzelf dacht ik iets te schilderen met kiezels aan de buitenkant en dan 
met cirkels naar binnen toe werken met in het midden wat van die donzige 
veertjes: een harde, hobbelige buitenkant die door Gods Geest na verloop van 
tijd zacht wordt: het verloop van mijn karakter. Zó is het in ieder geval mijn 
wens: een zacht karakter overhouden tot eer van God. Het spijt mij als jullie 
dat nog niet ervaren! Maar de donsveertjes was ik vergeten mee te nemen. 
Is ook niet echt profetisch als ik van tevoren al bedenk wat het wordt! Gods 
leiding.
Toch begon ik met dikke klodders verf die de oneffenheden voorstellen in 
mijn leven. De kleuren hebben meer te maken met dat het moest kunnen 
passen in onze huiskamer. Hoewel ik wel dacht aan de aarde met het bruin en 
oranje is gewoon een kleur die bij mij past. Van buiten naar binnen gewerkt. 
Ondertussen speelde Nympha piano en zong zij liedjes.
Het idee van een cirkel is gebleven, dus er ontstond een ronde vorm.
De grens daarvan begon ik met een tube blauwe verf, zó uit de tube, af te 
bakenen: een mooie dikke sliert. Het brak soms af en bij het laatste stukje 
besloot ik het verder open te laten. Het ronde vlak maakte ik wit. 

Ondertussen speelde en zong Nympha al een paar keer het lied: 
“U Heer, bent wonderschoon. 
Naar U verlangt mijn hart. 
En als Uw ogen op mij zijn,
vervult Uw liefde mij.”  (Opw. 205)

Ik was eigenlijk wel verrast dat dit lied gezongen werd. Het is een soort lijflied 
voor mij. Naar Hem verlángt mijn hart en ik zoek naar Zijn ogen opdat Zijn 
liefde mij vervult!  Ontstaat hier nu Gods oog?! 
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Toen ging ik op zoek naar iets voor in het midden. Een rood hartje kwam ik 
tegen in een box die iemand had meegenomen. Maar dat vond ik te cliché. 
Toen zag ik nog een wit hartje, als een soort diamantje. Dat vond ik een goede 
keus!
Vervolgens trok ik de kromme lijn met rood dwars door de opening. Ik bedacht 
mij: God vindt altijd een opening om in je leven te komen. Rood is een ader in 
je oog. Ook de kleur van het bloed van Jezus. De kleur van liefde.
Dit samen maakte het schilderij wel compleet en, op een beetje bijwerken na, 
klaar. Voorzichtig wegleggen en zondag mee naar huis nemen.
Eenmaal thuis aan de muur, schittert het hartje als een diamant door het 
licht dat erop valt. Het maakt dat zelfs dat hartvormige diamantje profetisch 
is opgeplakt want een kleine maand eerder heb ik namelijk een nieuw liedje 
gezongen, voor mijn verjaardagsgasten, dat zegt dat wij kostbaar zijn in Gods 
ogen en: 

“Een diamant kan God niet bekoren,
maar voor ons betaalde Hij de hoogste 
prijs.
Hij zegt: ‘Mijn Zoon, voor jou.
Oh kom, ja kom; 
Jouw vrijheid begint bij Mij.”

Toen ik het hartje opplakte, heb ik niet 
aan dit lied gedacht. 

Het schilderij mag mij er nu steeds 
aan herinneren dat Gods oog op mij is en Hij mij kostbaarder vindt dan een 
diamant! Hij heeft een profetische manier gebruikt om mij dat duidelijk te 
maken.
En de oneffenheden? Gods liefde zal verandering brengen!

Hartelijke groet; God is bijzonder goed!
Mariëtte
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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
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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.

Januari
01-01 Jan Barendse Sr.    
         dienst start om 11.00 uur
08-01 Harry Zijlstra
15-01 Harry Zijlstra
22-01 Peter Grim
29-01 Harry Zijlstra

Februari
05-02 Harry Zijlstra
12-02 Harry Zijlstra
19-02 Frans Blok
26-02 ???
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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: Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:  Elke woensdag om 20.00 uur 

Vastendag:   25 januari en 22 februari   

Senioren:   3 januari en 7 februari om 13.00 uur
   Inloop vanaf 12.30 uur        
         
Lighthouse Tieners:     Zondag 8, 22 januari en 5, 19 februari 
   om 10.00 uur

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


