3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is
de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen;
het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.
Leviticus 23:3 - Statenvertaling
HEILIGE SAMENROE PING
Geliefde broeders en zusters,
Dit bekende vers uit de Bijbel, gelezen vanuit de Statenvertaling spreekt over een
Heilige Samenroeping op de Sabbatdag. Mozes moest de stammen van Israël
samenroepen om te rusten op de sabbat en samen Elohim te zoeken.

Lucas 4:15-16
15 En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. 16 En hij kwam te
Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag
naar de synagoge en stond op om voor te lezen.
Het was voor Hem de normaalste zaak om op de sabbat naar de synagoge te gaan,
om te rusten en Elohim te zoeken. En in het evangelie van Marcus lezen wij ook
waarom deze dag zo belangrijk is voor ons
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Dit is nooit verandert, ook in het Nieuwe Testament lezen wij over de gewoonte om
te rusten op de sabbat. Over Jesjoea lezen wij…

Marcus 2:27
27 En Hij zeide tot hen:
De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
Deze dag is speciaal voor u en mij gemaakt zodat wij op die dag rust kunnen vinden
in Hem die de rust geeft: “EL-Elohim, de schepper van hemel en aarde”.
Toch is het vandaag voor velen geen “gewoonte” meer om op de sabbat of op de
woensdagavond naar de gemeente te komen. Terwijl ik geloof dat dit voor een ieder
heel belangrijk is, samen komen, en samen de Here zoeken terwijl Hij zich laat
vinden.
De afgelopen weken spraken wij over de Geloofsgetuigen en lazen wij gedeelten uit
Hebreeën 10 & 11. Zoals reeds verteld in deze diensten gaat het in Hebreeën over
de Eeuwigheid en de schrijver roept ons op om te geloven, maar ook om elkaar aan
te sporen. Zo lezen wij in het tiende hoofdstuk…
Hebreeën 10:25
25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon
zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet
naderen.
Hier zien wij een andere gewoonte, namelijk het uit gewoonte niet bezoeken van de
eigen bijeenkomst, die staat tegenover de gewoonte van Jesjoea om juist wel naar
de synagoge te gaan op de sabbatdag.
We leven in een lastige periode, waarin wij ook als gemeente het vervelende besluit
moesten nemen om een periode uitsluitend on-line samenkomsten te organiseren.
Inmiddels is er voldoende ruimte om weer samen te komen en samen de Here te
zoeken en bij deze doe ik dan ook een “Heilige Samenroeping”. Wanneer u gezond
bent (en niet de bekende klachten heeft) en u daarnaast geen grote risico’s loopt bij
besmetting kom dan weer naar de wekelijkse samenkomsten in
de gemeente.
Uw aanwezigheid wordt enorm gemist en het is goed wanneer wij
weer op volle sterkte samen gaan komen en elkaar aan- en
bemoedigen. Tot snel.
Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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juni 2021
za
wo

09.45 u.
19.30 u.

Heilige Samenkomst
Bidstond / Bijbelstudie

za
5
12
19
26

09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

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

wo
2
9
16
23

19.30 u.
Bidstond / Bijbelstudie
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
Bijbelstudie Br. H.A. Scholten
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
1-jun
2-jun
4-jun
6-jun
13-jun
17-jun
21-jun
21-jun
23-jun
25-jun
29-jun
29-jun

Zr. S. Burgos
Br. D. Kastanja
Zr. A.Jibodh
Zr. R. Rach
Loïs Kasiem
Elijah Horb
Zr. E. Williams
Zyana Kerk
Zr. C.V. Rijkland
Br. S. Williams
Zr. M.C. Lobbie
Zr. J. Sleur

NIEUWE MAAN
Donderdag 10 juni – 19.30u.
Door het water van de doop
Door het water van de doop
stap jij met God
het leven binnen
Maar ook mensen zonder hoop
kunnen met God
opnieuw beginnen
Door het water van de doop
stap je met God
nieuw leven binnen
Corry van Emmerik-Koenekoop
https://www.gedichtensite.nl/

The Caleb Generation.
Sabbat 12 & 26 juni, 13.00 uur
Doop Bijbelstudies
Sabbat 3 juli 2021

DOOPDIENST!
Rekeningnummers
Lighthouse Ministries
St. P.G.A.Z.O. Beheer
NL 30 RABO 0393 8393 03
St. P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap
Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost
NL 28 RABO 0313 5586 47

The Lighthouse Chapel
Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

St. P.G.A.Z.O. Pastoraat
NL 33 RABO 0313 5593 33
St. P.G.A.Z.O. Kinderwerk
NL 55 RABO 0313 5593 25
St. P.G.A.Z.O. Service
NL 89 RABO 0313 5591 98
St. Lighthouse Ministries World Mission
NL 55 RABO 0175 4275 42
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