LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

INFO - juli & augustus 2022

Johannes 16:23-26
23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om
iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn
naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 25 Dit heb Ik in beelden tot u
gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de
Vader spreken zal. 26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader
voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,
dat Ik van God ben uitgegaan. 28 Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik
verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.
Geliefde broeders en zusters,
Het bovenstaande Schriftgedeelte geeft de woorden van Jesjoea aan, terwijl Hij aan tafel zit met
zijn discipelen en zij samen voor de laatste keer Pesach vieren. In slechts enkele verzen geeft
Hij aan dat zij de Vader moeten bidden in Zijn naam.
Deze naam, Jesjoea, is dus van belang voor u en mij. Jesjoea zegt: “Ik zeg u niet, dat Ik de Vader
voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,
dat Ik van God ben uitgegaan”
Het uitspreken van Zijn naam, het bidden in de Naam van Jesjoea, verteld dus aan de Vader in
de hemel dat wij geloven dat Jesjoea van Hem is uit gegaan, dat Hij de Zoon van YHWH Elohim
is en dat wij Hem liefhebben!
Daarop kan een reactie niet uitblijven, er zal antwoord komen vanuit de Hemel!
Zaterdag 9 juli zullen wij een bijzondere gezinsdienst houden en, wanneer u daar behoefte aan
heeft voorbede doen voor u, voor uw gezin, uw familie en dan zullen wij de naam van Jesjoea
over u proclameren, uitspreken. Verder in deze INFO heb ik een lied afgedrukt wat het
Praiseteam op mijn verzoek aan het instuderen is voor deze samenkomst en wat gaat over het
uitspreken van de naam van Jesjoea.
Hoe lang is het geleden dat u de naam van Jesjoea geproclameerd heeft over situaties in uw
leven? Is het niet waar dat velen te vaak te raden gaan bij aardse raadgevers? Wij zijn in een
maatschappij terecht gekomen waar er een enorme hoeveelheid mensen zijn die voor van alles
en nog wat te rade gaan bij allerlei soorten coaches en mentoren en andere zogenaamde experts.
Vaak is men niet op de hoogte van het feit dat veel van deze coaches werken volgens technieken
en systemen die afkomstig zijn uit een occulte achtergrond waarbij veelal gebruik wordt gemaakt
van een vorm van “hypnose“ en het “terugbrengen” van mensen naar hun jeugd of traumatische
ervaringen. Bekende therapieën die vandaag de dag heel populair zijn, zijn bijvoorbeeld:
“Mindfullnes, NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), systemisch coachen en
familieopstellingen”, allen werken vanuit menselijk oogpunt en brengen de menselijk geest in
beweging met als gevolg meer onrust.
Wij, de gelovigen in Jesjoea, hebben voldoende aan slechts één naam! JESJOEA – JEZUS!
Wat er ook gebeurt is in uw leven, of wat er ook mag gebeuren, er is maar één weg naar de ware
genezing en die vinden wij bij de Vader in de Hemel, wanneer wij bidden in…
De naam van Jejsoea.
Ik nodig u van harte uit voor deze bijzondere dienst op 9 juli.
Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…

LIGHTHOUSE MINISTRIES

juli 2022
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09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

Eredienst
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Br. N. Meijer
Br. D. Kastanja
Br. N. Meijer
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19.30 u.
Bijbelstudie
Bijbelstudie
Bidstond
Bidstond

Bidstond/Bijbelstudie
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Br. N. Meijer
Br. D. Kastanja

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders
en zusters wensen u een fijne verjaardag
en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Juli 2022
15-jul Yaël Groenhart
17-jul Zr. C. Daylo
18-jul Zr. M. Santos
18-jul Tyrese Lobbie
21-jul Br. G. van Deuren

NIEUWE MAAN
Donderdag
28 juli 2022 – 19.30 uur

augustus 2022
Za
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09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

Eredienst
Br. D. Kastanja
Br. A.P. Scholten
Br. A. Agtereek
Br. A.P. Scholten
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19.30 u.
Bidstond
Bidstond
Bidstond
Bidstond
Bijbelstudie

Bidstond/Bijbelstudie
Br. N. Meijer
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Br. D. Kastanja
Br. L. Erwteman

Augustus 2022
3-aug Charmaine Williams
4-aug Darnell Nelstein
15-aug Zr. M. Grant
15-aug Giëno Lobbie
16-aug Br. H.A. Scholten
23-aug Jedidja Joomun
26-aug Br. N. Meijer
31-aug Arni Deel

NIEUWE MAAN
Zaterdag
27 augustus 2022 – 18.00 uur
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I SPEAK JESUS!
I just want to speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
Cause I know there is peace within
Your presence, I speak Jesus
I just want to speak the name of Jesus
Till every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there
is freedom, I speak Jesus

LIGHTHOUSE MINISTRIES

Cause Your name is power, Your name is
healing, Your name is life, Break every
stronghold, Shine through the shadows,
Burn like a fire

Kleurplaat op de achterzijde van de INFO
Op de achterzijde van deze INFO staat een
kleurplaat waarop wij Jesjoea zien die aan het
praten is met een groep mensen.
We maken er geen wedstrijd van, maar alle
kinderen mogen de plaat kleuren en in het
postvak van br. Arthur doen, bij de voordeur.
Na de zomervakantie krijgen alle kinderen die
de plaat hebben ingeleverd een verrassing.
Vergeet niet je naam en je leeftijd op te
schrijven.

I just want to speak the name of Jesus, Over
fear and all anxiety, To every
soul held captive by depression,
I speak Jesus
Your name is power, Your name is healing,
Your name is life, Break every stronghold
Shine through the shadows, Burn like the fire
Shout Jesus from the mountains,
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family, I speak
the holy name, Jesus
Your name is power, Your name is healing
Your name is life,
Break every stronghold
Shine through the shadows,
Burn like a fire
I just want to speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
Cause I know there is peace
within Your presence
I speak Jesus

Jaar Afsluiting & BBQ!
09 juli 2022 16.00 uur
Thuis bij zr. Mirna & Br. Arthur

Walibi
Zondag 17 juli 2022
Jeugd en tieners gaan samen naar walibi.
Voor vragen en informatie kunt u terecht
bij br. Andoyo of zr. Letitia.
Tijdens de zomervakantie zijn er geen
geplande bijeenkomsten. Wel kunnen er
spontane acties verwacht worden.

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
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NIEUWE MAAN
Woensdag
29 juni 2022 – 19.30 uur

Naam:

Leeftijd:
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