LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM
Israëls verlossing nadert
8 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, 9
gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide:
Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – 10 vrees niet, want Ik ben met u; zie
niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn
heilrijke rechterhand.
Jesaja 41:8-10
Geliefde broeders en zusters,
Wat een bijzondere woorden staan er in deze verzen van de profeet Jesaja. Hij spreekt het woord
van YHWH, de Elohim van Israël!
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Daarbij wordt Israël herinnert aan de roeping die begon bij Abraham, waarvan Elohim zegt: “Hij
is mijn vriend” dat doet mij denken aan de woorden van Jakobus…
Jakobus 4:4
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
Abraham heeft afscheid genomen van zijn “oude leven”, hij heeft “vriendschap”, gesloten met de
Almachtige Elohim en deze noemt Abraham Zijn vriend. Deze vriendschap is van essentieel
belang, want…
Romeinen 8:31
31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
En dat blijkt dan ook uit de woorden van Jesaja, Israël wordt eraan herinnert dat zij door Hem
uitgekozen zijn (die ik gegrepen heb). En dan gaat het verder…
Jesaja 41:8-10
Ik heb u verkoren en u niet versmaad - vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want
Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Het zijn woorden die mij verheugen! Te mogen weten dat ook wij, door geënt zijn op de edele
olijf, deelgenoot van de zegeningen van een bekeerd Israël zijn geworden, helemaal in deze
moeilijke tijd, lijkt de corona pandemie enigszins onder controle te komen, barst er dicht bij huis
een oorlog los.
Ik probeer mij voor te stellen hoe het moet zijn om in nog geen week tijd van een rustig leven, in
een volkomen oorlogssituatie te worden gestort, waarin nu al vele mensen alles zijn kwijt geraakt.
Inmiddels zijn er meer dan één miljoen mensen op de vlucht! Wanneer wij niet midden in deze
oorlog zitten, in de beschutting van onze warme, veilige huiskamer is het bijna niet mogelijk om
u daar een goede voorstelling van te maken. Wat een nare tijd! In het bijzonder voor de mensen
daar in de Oekraïne, maar ook wij “ervaren” de oorlogsdreiging.
Op het nieuws horen wij hoe ook de mensen in Nederland vrezen voor wat er komen gaat, en
wat ben ik dan blij dat u en ik de Almachtige Elohim mogen kennen die vandaag, ook tegen u en
mij zegt…
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten
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Jarigen deze maand…
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09.45 u.
Prediking
Prediking
Prediking
Prediking

Eredienst
Br. A.P. Scholten
Br. A.P. Scholten
Kinderdienst
Br. D. Kastanja

19.30 u.
Bidstond / Bijbelstudie
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
Bidstond
Br. N. Meijer
Bijbelstudie Br. A.P. Scholten
Bidstond
Br. A.P. 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-mrt
6-mrt
15-mrt
26-mrt
27-mrt
27-mrt
29-mrt
31-mrt
31-mrt

Br. W. Knook
Zr. M. de la Cruz
Zr. H. Endt
Zr. A. Oosterhoff - Feliksdal
Zr. A. Loo Lam
Zr. E. Baez
Zr. M. Powel
Sefanja Rijkland
Zr. M. Giri

NIEUWE MAAN
donderdag
3 maart 2022 – 19.30 uur

Ik hoef niet bang te zijn
Ik hoef niet bang te zijn
Al stormt het in mijn leven
Al gaat het flink tekeer
Ik hoef niet bang te zijn
Mijn Vader, Hij is bij mij
Telkens weer
Ik hoef niet bang te zijn
Al ga ik door diepe dalen
en maak ik heel wat mee
Ik hoef niet bang te zijn
Al waait het nog zo hard
Met Hem wandelend over de zee
Ik hoef niet bang te zijn
Voor het heden en het verleden
En wat er komen gaat
Ik hoef niet bang te zijn
Want diep van binnen weet ik
Dat Hij mij nooit verlaat
Miranda Vlieland
www.gedichtensite.nl

Zaterdag 5 maart 2022 - 13.00 uur
vrijdag 11 maart 2022 - 18.00 uur
Zaterdag 19 maart 2022 - 13.00 uur
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