LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Handelingen 2:1-4, Pinksteren
21 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de
hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten
waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette
zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Geliefde broeders en zusters,
Bent u begonnen met tellen? Inmiddels zijn wij veertien dagen onderweg vanaf de
eerstelingsgarve, de dag dat wij de opstanding van Jesjoea vierden.
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Na de bijzondere dagen van Pascha en de Ongezuurde Broden, maken wij ons nu op voor het
Pinksterfeest. Het was tijdens het Pinksterfeest dat Elohim Zijn Geest uitstortte over de discipelen
die samen waren in de bovenkamer.
We lezen: “En toen de Pinksterdag aanbrak…”. Dat wil zeggen dat Pinksteren dus al gevierd
werd voordat de Heilige Geest de discipelen vervulde. Pinksteren wordt ook wel het wekenfeest
genoemd. Naar de woorden van Elohim..
Leviticus 23:15-16
15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het
beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende
sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen.
Zeven volle weken plus één dag, maakt vijftig dagen. Vijftig in het Grieks is: “pentekoste”, waar
ons woord Pinksteren vandaan komt.
Wat er ten diepste gebeurt op deze dag beschreven in het boek Handelingen, is dat Elohim zijn
belofte vervuld uit Jeremia 31, en waarnaar Hebreeën verwijst…
Hebreeën 10:15-16
15 En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is
het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn
wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven
Daarmee is Pinksteren nog steeds het feest van de wetgeving, voor het eerst gevierd op de Sinai
waarover wij kunnen lezen in Leviticus 19, nu door de Geest van Elohim opgeschreven in het
verstand en gelegd in de harten van de discipelen.
In tegenstelling van wat vaak verteld wordt begonnen de discipelen geen onverstaanbare klanken
voort te brengen, maar spraken zij in verschillende talen en dialecten. Dit blijkt uit het vervolg van
het verslag in Handelingen.
Handelingen 2:5-6
5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6
en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder
hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
Om ervoor te zorgen dat iedereen het moment zou begrijpen en verstaan liet Elohim de discipelen
in talen spreken die zij niet geleerd hadden, maar spraken Zij: “zoals de Geest het hun gaf uit te
spreken”. Niet onverstaanbaar, maar verstaanbaar! Het elfde vers verteld ook wat zij hoorden!
Handelingen 2:11
11 Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.
En dat is waar het over gaat op het Pinksterfeest, de grote daden van Elohim!
Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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NIEUWE MAAN
zondag
1 mei 2022 – 18.00 uur

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
3-mei Zr. V. de Vos
3-mei Quinthen Oosterhoff
5-mei Zr. I. van der Weerd
7-mei Zr. C. Wiebers
7-mei Noah Horb
7-mei Zr. N. Knook - Rijkland
14-mei Br. R. Fokké
19-mei Br. A.P. Scholten
22-mei Zr. R. Domacassé
22-mei Juan de la Cruz
22-mei Sonia de la Cruz
23-mei Zr. C. Aboikoni
24-mei Levi Myers
28-mei Zr. M. van Putten
29-mei Zr. M. Domacassé - Zink
29-mei Br. W. Bastemeijer
31-mei Mykai Sakouhi

NIEUWE MAAN
maandag
30 mei 2022 – 19.30 uur
O, Heil’ge Geest, daal neer…
O Heil’ge Geest, daal neer.
Verbind mij met U, Heer,
Straal door mij heen met Uwe liefdestromen,
O Trooster, kom nabij,
Verschijn nu aan mijn zij,
Ontsteek mijn wezen dat in U wil wonen.
Dat aards verlangen wijk’,
Door Uwen brand bezwijk’,
Heel ‘t oude zelf in Uwe vlam verterend.
Dat nu uw wonder licht
zijn werk verricht,
Mijn ganse zelf in lichtgewaad verkerend.
Laat heil’ge liefdekracht
Mij leiden door de nacht,
Nederigheid mijn diepste wezen omgorden.
Nederigheid van hart,
vragend het kleinste part,
Zich schamend over hoogmoed en tekorten.
En deze hunkering
Naar zieleloutering,
Zal ver uitstijgen boven mens’lijk begrijpen.
Want niemand kent haar kracht
tot men ontvangt de macht
die de geestziel tot volheid zal doen rijpen.

Zaterdag 7 mei 2022 - 13.00 uur
Vrijdag 13 mei 2022 - 18.00 uur
Zaterdag 21 mei 2022 - 13.00 uur
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