LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Spreuken 18:10
De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Spreuken 18:10 BasisBijbel
De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Geliefde broeder en/of zuster,
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Onrust! Het is onrustig op de aarde! De wereld (schepping) is in barensnood verteld ons de brief
van Paulus aan de Romeinen. Er is van alles aan de hand en ook wij in Nederland beginnen de
onrust flink te voelen, op te merken.
Rusland valt Oekraïne aan, het is oorlog in Europa, met gevolgen die over de hele wereld
voelbaar zijn. Benzine prijzen rijzen de pan uit, en de gevolgen voor de energierekening zijn niet
te overzien. In de nieuwbulletins horen wij dat steeds meer mensen financiële zorgen hebben en
er ook meer en meer drukte is op plekken als de voedselbank.
Vaders en moeders die het financieel niet meer rondgebreid krijgen en kinderen die geen of
onvoldoende te eten krijgen, wie had dat een paar jaar geleden gedacht in een land als het onze,
het toffe Nederland van onze premier.
Toch moet het u en mij niet verbazen, wij moeten er ook niet angstig van worden, want de Bijbel
waarschuwt dat deze dingen op aarde moeten gebeuren.
Matteüs 24:6-8
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust;
want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
8 Doch dat alles is het begin der weeën.
Wanneer wij zien dat deze dingen gebeuren die nu de hele wereld treffen, denk aan de honger
dreiging voor het Afrikaanse continent vanwege het graan wat eerst niet uit Oekraïne kon
geëxporteerd worden, kijk ook eens naar de verwoestende orkanen van de afgelopen dagen in
en om de Verenigde Staten, de energiecrisis, de stikstofcrisis en nog veel meer, dan kunnen wij
onmogelijk ontkennen dat de in de Bijbel geprofeteerde dingen gebeuren.
En hoe staan wij ervoor, of meer persoonlijk: “Hoe staat u ervoor?” Nee! Ik bedoel niet in de
eerste instantie in financieel opzicht, ik wil liever met u spreken over de ziel, hoe is het met uw
ziel? Er is een oud lied dat zegt: “It is well with my soul”, het geen betekend met mijn ziel is het
in orde.
Dat kunnen wij alleen maar zeggen als wij weten gerechtvaardigd te zijn door het bloed van het
Lam van YHWH Elohim, Jesjoea HaMashiach. Alleen wanneer wij ons dagelijks heiligen en
steeds meer de gedaante van de Vader zichtbaar wordt in ons leven. Wanneer dat het geval is
hoeven wij niet te vrezen voor alles wat hier boven staat en ook niet voor wat nog komen gaat,
maar kunnen wij met Salomo zeggen…
De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Gemeente houdt vast aan uw redding en zie uit naar het Bazuingeschal des
Heren, wat Zijn komst zal aankondigen en wanneer Hij gekomen is zal Hij Zijn
Shalom (vrede) brengen voor de rechtvaardigen !
Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

Eredienst
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Br. N. Meijer
Br. D. Kastanja

19.30 u.
Bidstond / Bijbelstudie
Bidstond
Geen dienst 's avonds
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
Bidstond
Br. D. Kastanja
Bijbelstudie Br. L. Erwteman

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
1-okt Zr. Sara Meijer
2-okt Br. Anshea Deel
6-okt Zr. V. Kamp
9-okt Zr. P. Groenhart - de Wekker
15-okt Zr. I. Koorndijk
19-okt Zr. L. Legierse
22-okt Br. R. v.d. Weerd
29-okt Zr. M. Scholten - Fikki
30-okt Zr. M. Frimpong - Vieira

NIEUWE MAAN
Dinsdag
25 oktober 2022 – 19.30 uur

Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 15 oktober

NAJAARSFEESTEN 2022
VERZOENDAG
Dinsdag 4 oktober 19.30 u.
Heilige Samenkomst

KAMP!
Maandag 17/10/2022
tot en met
Vrijdag 22/10/2022

Woensdag 5 oktober
9.00-18.00 u. - Gebedsdag
LOOFHUTTENFEEST
Zondag 9 oktober 18.00 u.
Heilige Samenkomst
Zondag 16 oktober 18.00 u.
Heilige Samenkomst
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The Caleb Generation
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