LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Handelingen 2:1-4
1 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.
PINKSTEREN!
Geliefde broeders en zusters,
Het is bijna zover en dan breekt ook dit jaar weer de “pinksterdag” aan. Ziet u er naar uit? Leeft
u in verwachting? Of vindt u uw geloofsleven wel “okay” zo? Of hoopt u, verlangt u naar meer?

INFO - juni 2022

Meer van Zijn Grootheid, meer van Zijn Heerlijkheid, Meer van Zijn Heilige Geest in uw leven?
In de Glorieklokken bundel staat een mooi lied: “ZIET DE DAG IS DAAR”
Ziet de dag is daar, spreekt de Heer uw God. Ik ben God en niemand meer.
‘k Stort mijn Geest thans uit over alle vlees, gans de aarde buigt zich neer.
Uwe kind'ren zullen gezichten zien, profeteren in mijn naam.
Ja, de volk'ren zullen Mij hulde bien, en Mij prijzen al tezaam.
Wonderteek'nen zal 'k in uw midden doen, in de hemel en op aard',
bloed en vuur en rook, diepe duisternis, maar mijn volk blijft trouw bewaard.
't Zal geschieden al wie de Heer aanroept, vindt ontkoming door het kruis,
want op Sions berg is ons plaats bereid, in het eeuwig Vaderhuis.
Een geweldige tekst en dan komt het refrein! Het refrein is een gebed, een roep, een verlangen…
Regen val, met grote kracht, lang reeds heeft de aard' gewacht.
Giet uw Geest nu uit, o mijn dier'bre Heer. O, vervul ons tot uw eer.
Misschien een goed idee om dit gebed te bidden, om deze woorden uit te roepen: “Regen val
met grote kracht!” en “Giet uw Geest nu uit!”. Niet morgen, niet volgende week maar nu Heer…
“O, vervul ons tot uw eer”.
Jesjoea belooft ons dat YHWH Elohim Zijn Heilige Geest zal schenken aan hen die Hem (God)
daarom vragen…
Lucas 11:9-13
9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan
worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal
opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt,
hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal
geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?
Dit is een belofte! Bidt de Vader in de Hemel en YHWH Elohim zal u Zijn
Heilige Geest schenken!
Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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gezegend nieuw levensjaar toe.
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NIEUWE MAAN
Woensdag
29 juni 2022 – 19.30 uur

‘t Pinksterfeest dat is Gods wonder
‘t Pinksterfeest dat is Gods wonder
waar God zich manifesteert.
Want Hij weet geen mens kan zonder
met zijn hart tot Hem gekeerd.
Daarom zond Gods vurige vlammen
op elk hoofd die geen haar schroeit.
Die vanuit de hemel stammen
met hun gloed die elk doorgloeit.

Vrijdag 10 juni 2022 - 18.00 uur
Zaterdag 18 juni 2022 - 13.00 uur

Iedere taal die werd gesproken
kon elk plotseling verstaan.
Daarmee is de muur doorbroken
in het verder samen gaan.
Hier geen hoge Babeltoren
God brak thans die wetten af.
Maar laat nu de nieuwe horen
die Hij thans met Pinksteren gaf.
In de regels Gods gegeven
staat opnieuw de liefd’ vooraan.
Als de basis van het leven
om daarmee aan ‘t werk te gaan.
Justus van Tricht
www.christelijkegedichtensite.nl

Lighthouse Ministries Amsterdam
Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl
NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v.
Stichting PGAZO Kerkgenootschap

INFO - Jaargang 25 - nummer 929 - 1 t/m 30 juni 2022

