Oase Arnhem, Rafaelgemeenschap
Geloven in Arnhem, deel 5
De Oase kerkgemeenschap maakt deel uit van de veelkleurige
familie van de Pinksterbeweging, die zich in de afgelopen eeuwen
vooral vanuit Engeland en de Verenigde Staten over de wereld
heeft verspreid. Oase Arnhem, met ongeveer honderd leden, is
landelijk aangesloten bij de Rafael organisatie (met vijfendertig
gemeenten in Nederland) en hoort internationaal bij de Church of
the Foursquare Gospel, die een kleine honderd jaar geleden in Los
Angeles werd gesticht.
Oase Arnhem zegt een gemeente te willen zijn ‘waar Jezus centraal
staat, waar de liefde van de Vader aanwezig is, die herstel brengt aan de gebrokenen van
hart’
Zondagmorgen 19 mei worden wij in de ruime, voormalige RK Nicolaaskerk aan de
Bethaniënstraat 1 in Presikhaaf, door Watsien Valk hartelijk ontvangen. Na een kopje koffie
met al veel informatie over de Oase nemen wij te midden van naar schatting 75 aanwezigen
plaats. Daaronder tal van kinderen met hun ouders, veel jonge mensen, diverse kleurtjes, in
een losse sfeer. Een gitarist,een toetseniste en een zangeres op het podium spelen zich in.
Een jonge man, klaarblijkelijk de gastheer, heet allen en speciaal ook ons, twee gasten,
welkom. Een bijzondere dienst, over de doop met de Heilige Geest, wacht ons. Watsien had
ons al voorbereid op een dienst van lange duur, die slechts zelden plaatsvindt en niet de het
gebruikelijke verloop als van de andere diensten kent.
De Aanbidding vormt om half elf het begin van de dienst. Getuigenissen door enkele
kerkgangers van hun belevenis met wat hun als doop met de Heilige Geest was overkomen
worden afgewisseld met aansprekende en door allen, ook ons, meegezongen
opwekkingsliederen. Dit schept een sfeer waarin de mystiek van de Drie-eenheid zich kan
ontplooien en zich aan allen mededeelt.
De songs worden op een groot scherm geprojecteerd, sommige met vele coupletten, andere
heel eenvoudig en zich vele malen herhalend zoals Leid mij in uw rust, leid mij in uw rust,
Jezus laat mij stilvallen in uw rust. Nederlands en Engels wisselen elkaar af en tijdens dit
onderdeel zorgen twee meisjes voor een opvallend liturgisch gebaar door op en rond het
podium met veelkleurige vendels te zwaaien.
Hierop volgt de Prediking, gehouden door lekenprediker Ben Valk, in het dagelijks leven
bankier microfinanciering. Het thema is de Doop met de Heilige Geest en gaat onder meer
over het spreken in tongen en vreemde talen als manifestatie van de Heilige Geest. Het is
iets dat niet voorbehouden is geweest aan de apostelen maar iedere gelovige is ertoe in
staat. Let wel, het hoeft niet, het is geen tekort aan geloof wanneer het je niet lukt, bijv. door
remming van spreken in het openbaar. De predikant ondersteunt zijn betoog met schema’s
en Bijbelse verwijzingen.
Hij onderbreekt zijn eigen verhaal een paar maal om ruimte te geven aan getuigenissen van
leden van de kerkgemeenschap, waardoor ondanks de lengte van dit onderdeel de aandacht
aardig wordt vastgehouden. Conclusie: het levensdoel van jou als Christen is om een
getuige van Jezus zijn.
Het derde en laatste deel van de dienst is het Gebed om de vervulling met de Heilige Geest.
Velen staan hierbij op, met geheven en open handen, onder de wat slepende en min of meer
bedwelmende muziek en het aanhoudend zingen van Heer, ik geef mij over.
De voorganger wijst nog op de mogelijkheid van gesprek en gebed met kerkleden die
daarvoor elders in de kerkzaal klaar staan.
Daarna - het is ondertussen kwart over twaalf - is er opnieuw koffie, in gezellige sfeer.
Enkele bezoekers maken van de gelegenheid gebruik om hun waardering te uiten voor de
belangstelling vanuit de Raad van Kerken. Gastvrouw Watsien Valk vertelt iets meer over de

geschiedenis en activiteiten van de Oase gemeenschap. Die is in Arnhem aanwezig sinds de
jaren tachtig en is ook diaconaal actief, o.a. door zondags in het centrum van de stad aan
daklozen koffie en broodjes uit te delen en op werkdagen in het eigen kerkgebouw taallessen
te geven en materiele hulp te verlenen in de vorm van een voedsel- en kledingbank. Oase
vindt oecumenisch contact in de organisatie Hart voor Arnhem; Rafael Nederland is
aangesloten bij een landelijk verband van Pinkstergemeenten.
Oase heeft een sympathieke en ruimhartige sfeer. De oprechtheid van de geloofsbeleving,
de vele jonge mensen, de openheid en gastvrijheid die ons ten deel vielen, deze
kennismaking met Oase liet niet na indruk op ons te maken.
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