LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Geliefde broeders en zusters,
Een geweldig, succesvol, gezegend en heilrijk 2022, is wat ik u allen, mede namens zr. Mirna
toewens. Wij hopen en bidden dat dit jaar, geestelijk gesproken, een vruchtbaar jaar mag worden.
Een jaar waarin wij allen mogen groeien in de gelijkenis met Jesjoea en zullen zijn als bomen
wiens vrucht, zelfs in een jaar van droogte niet opraakt. Dat was de tekst waar wij het jaar 2021
mee begonnen…
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Jeremia 17:7-8
7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; 8 hij toch zal
zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet
merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
Nu het jaar 2021 voorbij is en er een nieuw jaar is begonnen kunnen we deze tekst niet overboord
gooien, ook voor dit jaar blijft deze tekst belangrijk. Het blijft essentieel om u in Gods woord te
verdiepen, uw geloof te bouwen op de Rots en tegelijkertijd te drinken uit de bron van levend
water. Wij leren van Israël dat dit één van de fouten is die zij maakten…
Jeremia 2:13
13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij
verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.
Hoe zouden wij het nieuwe jaar in kunnen gaan, de woestijntocht van het leven vervolgen als wij
niet kunnen drinken uit deze bron? Elohim is niet allen de bron van het levende water, het water
wat Hij geeft is ook het levend makende water! Zonder dit water sterft de gelovige en verzand de
gelovige in de zorgen van alle dag die wij in deze “levenswoestijn” tegen komen.
Ook voor het nieuwe jaar, 2022, is er een motto…
Spreuken 29:18
Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.
Spreuken 29:18 BasisBijbel
Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen.
Geliefden het gaat er niet om dat wij goed leven in eigen ogen, dat het volgens onze eigen normen
en waarden wel klopt, maar dat wij wandelen in de “WIL” van Elohim. Zoals u inmiddels wel
bekend vinden wij Zijn wil in Zijn Onderwijzing, de Thora.
Daarom is onze slogan die wij vanaf nu steeds weer zullen gebruiken: “Uw wil geschiede!” en ik
zou daar aan toe willen voegen, gelijk in de hemel… alzo ook op de aarde!
Laten wij samen, als gemeente, als Lighthouse Ministries Amsterdam, deze boodschap
uitdragen! Ik sluit af met de belofte die Elohim aan Israël deed en die volgens mij nog steeds van
kracht is…
Deuteronomium 28:1-2
1 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die
ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken
der aarde. 2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij
luistert naar de stem van de HERE, uw God
Dan volgt er een opsomming van de zegeningen die Elohim wil geven, ik
moedig u aan ze te lezen en te ontdekken, dat gehoorzaamheid aan de wil van
Elohim zegen geeft in alle facetten van ons leven hier op aarde.
Uw wil geschiede!
Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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NIEUWE MAAN

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
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Nieuwjaar 2022
't Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.
Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons klaar.
We hebben allen even omgekeken,
wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.
Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,
zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.
We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.
De nieuwe bladzijden
worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.
Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:
Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U te lopen,
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij.
Diny Beijersbergen-Groot
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