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Exodus 12
14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw
geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.
17 Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw
legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als
een altoosdurende inzetting.
24 Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen.
Geliefde broeders en zusters,
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Bovenstaande verzen gaan over de bijzondere feesten die wij de komende maand gaan vieren:
“Pascha, Ongezuurde Broden en de Eerstelingsgarve”. Bijzonder is het dat wij er in dit
Schriftgedeelte drie keer op gewezen worden dat deze feesten altoosdurende inzettingen zijn.
De “kerk” is deze door Elohim vastgestelde tijden helaas al lang vergeten en heeft ze vervangen
door eigen feesten en riten. Dit is vreemd als wij bedenken dat Elohim zegt dat juist Zijn vaste
tijden voor altijd zijn (altoosdurend)
En juist als wij ontdekken wat de diepere betekenis voor de gelovigen in Jesjoea is van deze
feesten dan moeten wij deze door YHWH Elohim vast gestelde tijden niet overslaan of vergeten.
Ik ben persoonlijk dan ook heel blij dat wij deze feesten in onze gemeente vieren en dat wij na
twee jaar onderbreking door de corona pandemie dit ook weer samen in de gemeente kunnen
doen.
IK hoop dan ook dat u allemaal aanwezig zult zijn tijdens de bijzondere diensten. Op de
achterzijde van deze INFO, vindt u de data en de tijden waarop wij samen zullen komen.
Op donderdag 14 april vieren wij Pascha, we beginnen op tijd (18.30 u.), zodat het niet te laat
wordt voor de kinderen. Het is heel belangrijk dat de kinderen bij deze vieringen, in het bijzonder
die van Pascha zijn. De Bijbel verteld hierover het volgende…
Exodus 12:26-27
26 En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, 27 dan zult gij zeggen:
Het is een Paasoffer voor de Here, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen
Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer.
Wanneer wij deze speciale dienst houden tijdens Pascha, dan moeten onze zonen ons de vraag
stellen: “Wat betekent deze dienst van u?”, waarop wij onze kinderen moeten vertellen over de
uittocht uit Egypte.
Niet alleen de geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit Egypte is dan belangrijk, maar
het is de gelegenheid om uw kinderen iets te vertellen over uw persoonlijke uittocht uit uw
“Egypte”. Ik bedoel te zeggen, over uw bekering en hoe Elohim u bevrijdt heeft uit de macht van
de Farao, de satan.
Hoe ook u en ik van uit de duisternis overgebracht zijn in het licht door de zoon
van Elohim, Jesjoea, onze Messias! Hij zegt over zichzelf:
Johannes 12:46
46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder,
die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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NIEUWE MAAN
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Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
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Speciale diensten in april 2022
Pascha - Seidermaaltijd
Donderdag 14 april – 18.30 u.
1e dag Ongezuurde Broden
Zaterdag 16 april – 09.45 u.
Eerstelingsgarve
Zaterdag 16 april - 18.00 u.
7e dag Ongezuurde Broden
Donderdag 21 april – 19.30 u.

Zaterdag 2 april 2022 - 13.00 uur
Vrijdag 8 april 2022 - 18.00 uur
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