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Dierbare vrienden,
 
In het evangelie van Jezus, de Messias, is echte hoop voor de toekomst te vinden. De
dagen waarin wij leven zijn vol van kwaad, maar Hij heeft het kwade overwonnen. Er
is veel duisternis in deze wereld, mensen doen veel dingen die het daglicht niet
kunnen verdragen, maar Jezus is het Licht van deze wereld. Wij gaan zelf soms ook
door dalen van diepe duisternis, maar het Woord van God is een licht op ons
levenspad en een lamp voor onze voeten. God is goed, altijd. Het feit dat Hij Zijn
Zoon heeft gegeven, Die voor ons is gestoven aan het kruis en opstond uit de dood, is
het bewijs daarvan. Ook mogen wij weten dat het lijden dat wij nu nog meemaken
slechts weinig is wanneer wij dat vergelijken met de heerlijkheid die gaat komen. De
Bijbel spreekt zo duidelijk over Gods heerlijke plan voor de mensheid en deze wereld.
Daar kunnen we elke dag hoop uit putten en dat goede nieuws bemoedigt ons telkens
weer. 

Antichristelijke krachten
Tegelijkertijd zien wij antichristelijke krachten toenemen. Het huwelijk is een
beeld van de Heere Jezus Christus en Zijn Gemeente, en het huwelijk wordt
meer dan ooit ondermijnd, door de steeds maar doorgaande seksuele revolutie
in de Westerse wereld. Man en vrouw zijn juist in hun verscheidenheid beeld
van God, en het man- en vrouw-zijn wordt als nooit van tevoren aangevallen in
onze tijd. Het voortbestaan van menselijk leven is afhankelijk van de
baarmoeder, maar in ons land worden jaarlijks tienduizenden kinderen tot 24
weken oud in de baarmoeder meedogenloos vermoord. Israël is het volk van
God en dit kleine volkje heeft opnieuw te maken met groeiend antisemitisme.
Die heerlijke toekomst waar de Bijbel over spreekt gaat niet buiten het land
Israël en de stad Jeruzalem om, en Israël wordt van allerlei kanten bedreigd,
geboycot en vals beschuldigd. Het is het enige land in de wereld dat in Zijn
bestaan bedreigd wordt.

https://mailchi.mp/c98825b0c513/81zs9jagw2-4850322?e=21e1dbea70


Goed Nieuws!
Achter dit alles speelt zich een gigantische geestelijke strijd af. Deze strijd zal in de
eindtijd nog heviger worden. Maar we hebben goed nieuws! Er is maar één God en is
er maar één de Almachtige: de God van Israël, die Zijn Zoon, de Messias van Israël,
alle macht heeft gegeven in de hemel en op de aarde. We hoeven niet te vrezen. Zijn
Koninkrijk is al nabijgekomen en Zijn Koninkrijk zal spoedig komen in deze wereld.
De Messias is in aantocht. De tekenen van de tijd waarin wij leven doen ons Zijn
voetstappen al horen. Hij komt spoedig en de dag, waarop alle dingen zullen worden
hersteld, breekt spoedig aan. 

Preek in Leeuwarden op 23 mei 2021

In Leeuwarden hield ik eind mei een preek over ‘Wat gaat er gebeuren in de
eindtijd?’ Tot mijn verbazing is deze al bijna 25.000 keer bekeken op ons
YouTube-kanaal (zoek op Youtube naar Oscar Lohuis). Dit laat wel zien dat er
grote behoefte is aan de duiding van de tijd. 



De visie voor ons werk
Het is nu bijna 15 jaar geleden dat wij begonnen met Goed Nieuws Bediening.
Terugkijkend zijn er in de prediking en het onderwijs drie hoofdthema’s die elke keer
weer terugkomen en waar ik voortdurend voor gevraagd wordt om over te spreken.
Ten eerste het evangelie, de fundamenten daarvan, de heldere uitleg daarvan. Ten
tweede huwelijk en seksualiteit zoals God het heeft bedoeld. Ten derde Israël, Gods
plan met Israël en hoe het zit met Israël en de Kerk. Meer dan ooit – terugdenkend
aan de duiding van de tijd waarin wij leven – zijn deze onderwerpen relevant! Het
begrijpen van het evangelie, het huwelijk en Israël – en het leven dat daarmee
overeenstemt – zullen de Kerk rijk zegenen en doen herleven. Dit is de visie voor
Goed Nieuws Bediening in een notendop. Over alle drie deze thema’s heb ik de
afgelopen 15 jaar een boek mogen schrijven: Zien en Leven (evangelie), Exclusieve
Liefde (huwelijk) en Zegen door Israël (Israël). In de webshop van onze website kunt
u deze boeken kopen, of via de boekhandel. 

Koop nu alle drie de boeken van Oscar Lohuis tezamen voor € 30,- via
onze website. 

Lucas en Ruben ontvingen in één week tijd beide hun diploma.

https://goednieuws.myonline.store/


Hulp nodig
Gelukkig is het werk weer helemaal opgestart en staan er weer volop afspraken voor
spreekbeurten in mijn agenda. Het doet mij zo goed om de kerken en zalen weer
steeds meer gevuld te zien met aanwezigen en weer meer mensen te mogen
ontmoeten. Er zijn zoveel geopende deuren om dit werk te kunnen doen. Daarbij
hebben wij uw hulp nodig. Momenteel moeten wij investeren in onze website (die
goed wordt bijgehouden en door velen wordt bezocht), het opnieuw laten drukken
van boeken, de vertaling en uitgave van mijn boeken in het Engels, het aanschaffen
van computers en onderhoud van ons huis. We bieden gratis gastvrijheid aan en
willen dat graag op die manier kunnen blijven doen. Daarnaast moeten wij elk jaar
veel geld investeren in mobiliteit en reiskosten. Dit najaar hoop ik weer naar India te
gaan, en de reiskosten daarvoor moeten wij zelf betalen. Mag ik u vragen om ons te
helpen bij deze bediening zodat wij het werk verder uit kunnen breiden?

India
Deze zomer stuurden wij jullie een extra nieuwsbrief vanwege het overlijden
van Sanjay, de directeur van de Bijbelschool waar ik in 2019 een week lesgaf.
Op de oproep om te geven voor het levensonderhoud van zijn achtergebleven
vrouw en kinderen is royaal gereageerd. We kunnen dit gezin de komende
jaren maandelijks met een mooi bedrag ondersteunen en zijn daar gelijk al mee
begonnen. Daarnaast kunnen wij ook andere weduwen van voorgangers die
door corona zijn overleden (en hun kinderen) gaan ondersteunen. Mijn
netwerk in India breidt zich uit en dankzij jullie giften kunnen wij deze
gezinnen daar daadwerkelijk helpen. U kunt blijven geven voor dit doel, de
gegevens voor het steunen van weduwen en wezen in India staan hieronder.
Heel hartelijk dank voor jullie geweldige respons op deze oproep.

Dank jullie wel voor jullie trouwe gebed en ondersteuning. We zijn zo dankbaar dat
we samen met jullie gehoor mogen geven aan de roeping om het Goede Nieuws
bekend te maken aan velen!
 
Hartelijke groet en Gods zegen,
 
Oscar en Loïs Lohuis



Tijdens een lange wandeling samen op 2 augustus
toen we 30 jaar getrouwd waren.

Let op: Voor een goede ontvangst van deze nieuwsbrief voegt u ons e-
mailadres info@goednieuws.info toe aan uw adresboek. Dan zal deze
nieuwsbrief niet meer bij de spam terechtkomen. 

Hieronder vindt u de gegevens voor het geven van giften:

Goed Nieuws Bediening is wat betreft financiën ondergebracht bij Stichting Witte
Velden in een Donkere Wereld te Hilversum. Deze stichting zet zich al sinds 1975 in
om geestelijk werkers in staat te stellen hun werk te doen. Als u onze bediening
financieel wilt ondersteunen kunt u uw gift overmaken op IBAN NL89 INGB 0001
4851 37 t.n.v. Stichting Witte Velden o.v.v. Goed Nieuws Bediening plus
uw postcode en huisnummer. (Niet onder vermelding van familie Lohuis
oid.) Voor meer info, klik hier. U kunt ook via Ideal op de website van Goed Nieuws
Bediening een gift overmaken. Uw giften aan de stichting zijn aftrekbaar van
uw belastbaar inkomen. Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid te schenken
via periodieke schenking of testament. Voor meer info kunt u contact opnemen met

https://www.goednieuwsbediening.nl/ondersteun-ons
https://www.goednieuwsbediening.nl/ondersteun-ons
https://www.goednieuwsbediening.nl/ondersteun-ons


Karel en Nicolet Coenen, Noorderringweg 10-2, 8314 PH BW Bant, 0527-624171; e-
mail: kjcoenen@gmail.com.

Voor weduwen en wezen in India kunt u uw gift overmaken op dezelfde
bankrekening IBAN NL89 INGB 0001 4851 37 t.n.v. Stichting Witte Velden,
maar met een andere vermelding, namelijk o.v.v. 14 India/GNB plus
uw postcode en huisnummer. Het is nog niet mogelijk om via onze website giften
voor India over te maken. 

Goed Nieuws Bediening
Julianalaan 50, 3851 RD Ermelo
Tel.: 0341-701648 
E-mail: info@goednieuwsbediening.nl
Website: www.goednieuwsbediening.nl
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