LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Leviticus 23:1-4 BasisBijbel
1 En de Heer zei tegen Mozes: 2 "Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor Mij
moeten vieren, zijn heilige feestdagen. Het zijn mijn feesten. 3 Zes dagen mogen jullie werken.
Maar op de zevende dag mag niemand werken. Het is een rustdag, met een heilige bijeenkomst,
in alle plaatsen waar jullie wonen. Jullie houden die rustdag voor Mij. 4 Verder moeten jullie de
volgende feesten voor Mij vieren, met heilige bijeenkomsten. Jullie moeten die houden op de
dagen die Ik jullie zeg.
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Geliefde broeder en/of zuster,
Ik heb de overbekende verzen dit keer afgedrukt in de versie van de BasisBijbel omdat dit voor
ons toch wat begrijpelijker taal is. Waarbij ik moet zeggen dat deze vertaling vaak dicht bij de
grondtekst staat.
In deze verzen lezen wij een paar belangrijke dingen, die ik wil aanstippen.
Allereerst lezen wij in het tweede vers: “Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor
Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen. Het zijn mijn feesten”. Sommigen zullen zeggen: “Ik
ben geen Israëliet”, maar tegelijkertijd willen deze zelfde mensen wel de Elohim van Israël volgen,
dienen. Wanneer wij dat willen hebben wij ook te maken met de onderwijzingen (Thora) die voor
Israël golden en gelden. YHWH Elohim zegt dat wij zijn feesten voor Hem moeten vieren, want
het zijn, Zijn feesten!
Net zoals de wekelijkse sabbat, houden wij op deze “Grote Sabbatten”, een “rustdag”, waarbij
Elohim laat opschrijven dat wij deze rustdag houden voor Hem!
Verder maakt Hij duidelijk dat deze feesten gevierd moeten worden met een Heilige
Bijeenkomst/Samenkomst en dat dit moet gebeuren op de door Hem bepaalde tijd!
Na dit gezegd te hebben volgen er in de verzen erna de exacte tijden wanneer ieder feest gevierd
moet worden.
In het voorjaar hebben wij de feesten welke als eerst genoemd worden ook gevierd, Pascha,
Ongezuurde Broden, de Beweeggarve en natuurlijk het Pinksterfeest. Inmiddels zijn wij afgelopen
zaterdagavond samen gekomen om de Nieuwe -Bijbelse- Maan(d) in te luiden, de zesde maand
van het Bijbels jaar, waarbij de voorbereidingen op de feesten in de zevende maand gestart zijn.
Op de Nieuwe Maan(d) van de zevende maand, dat is de eerste dag van de zevende maand, is
het ook Bazuindag, op de tiende dag van de zevende maand volgt dan de Verzoendag, waarna
op de vijftiende dag van de zevende maand het Loofhuttenfeest start, wat acht dagen duurt.
Dat YHWH Elohim deze dagen niet zomaar heeft gekozen blijkt wel uit het feit dat Jesjoea
HaMashiach de eerste feesten vervuld heeft in Zijn komst, in Zijn offer - het sterven aan het kruis
op Golgotha, en in Zijn opstanding uit de dood!
Ook het feest van de wetgeving op de Sinaï (Pinksteren), werd vervuld toen Jesjoea naar de
Hemel was gevaren (Hemelvaart) en tien dagen later de Heilige Geest de bovenzaal waar de
discipelen zich verzameld hadden vulde en Hij Zijn wetten in de harten van de gelovigen schreef.
Op zondag 25 september, is het de 1e dag van de zevende maand en starten de
zogenaamde Najaarsfeesten, op de achterzijde van de INFO staan alle data en
tijden. U bent er toch ook bij tijdens deze Heilige Samenkomsten?
Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…

LIGHTHOUSE MINISTRIES

september 2022
Za
3
10
17
24

09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

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

Wo
7
14
21
28

19.30 u.
Bidstond
Bijbelstudie
Bidstond
Bijbelstudie

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

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en
zusters wensen u een fijne verjaardag en een
gezegend nieuw levensjaar toe.
2-sep Zr. A. Tinda
3-sep Zr. Y. Yordan
9-sep Zr. T. Tjin
13-sep Zr. Latisha van Putten
16-sep Zr. R. Bhagwandin
18-sep Zr M. Hubbard
25-sep Zr. S. Houwen
28-sep Br. J. Rijkland

NIEUWE MAAN
Woensdag
29 juni 2022 – 19.30 uur

NAJAARSFEESTEN 2022

WE GAAN WEER BEGINNEN!

BAZUINDAG
Zondag 25 september 18.00 u.
Heilige Samenkomst

Zaterdag 17 september 2022,
na de dienst komen wij weer samen!

VERZOENDAG
Dinsdag 4 oktober 19.30u.
Heilige Samenkomst
Woensdag 5 oktober 9.00-18.00 u.
Gebedsdag
Lighthouse Ministries Amsterdam
LOOFHUTTENFEEST
Zondag 9 oktober 18.00 u.
Heilige Samenkomst
Zondag 16 oktober 18.00 u.
Heilige Samenkomst
Deze dienst wordt verzorgd door:
The Caleb Generation

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
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