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Woord van de voorganger
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
De Heilige Geest
Handelingen 2:1-4 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling
kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan
hen werden tongen als van vuur gezien, die verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de
Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort in de harten van hen die zich voor
Hem openstelden. Hij kwam inwonen bij de mens. In het Oude Testament openbaarde Hij Zich met kracht voor bepaalde doeleinden. Als Simson oog in oog met een leeuw staat, lezen we in (Richteren 14:6) Maar de Geest des HEREN greep hem aan en
hij scheurde de leeuw uiteen. Over Bileam die Israël moest zegenen staat geschreven in (Numeri 24:2) Toen Bileam zijn ogen
ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd en de Geest des HEREN kwam over hem. Als David tot koning gezalfd is,
staat er geschreven in (1 Samuel 16:13) vanaf die dag greep de Geest des HEREN David aan.
De Geest des Heren werd in het Oude Testament meestal op een enkeling uitgestort en een enkele keer op een groep mensen tegelijk. Zo een periode was voor korte duur en deed zich voor op bepaalde momenten.
Maar met Pinksteren kwam de Geest des Heren of anders gezegd de Heilige Geest in de mens wonen.
Johannes 14 : 16,En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Niet in de
enkeling, maar in ieder die in Jezus gelooft en Hem wil gehoorzamen. Hij is als een Persoon, met een persoonlijke kracht.
Hij heeft als taak ons te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Indien wij berouw hebben en schuldbelijdenis doen, ontvangen wij vergeving door het bloed van Jezus Christus. De Heilige Geest zal ons helpen met heiligmaking, ons
begeleiden in het geestelijk groeiproces naar het volwassen worden. Hij zal het nieuwe leven voortzetten dat wij ontvingen toen
we Jezus binnen lieten in ons leven. De Heilige Geest werkt heel praktisch en concreet, vaak door de normale kleine gebeurtenissen in ons leven. Hij is niet alleen hoog en verheven, neen, Hij maakt de hogere zaken van God juist menselijker en begrijpelijker. Hij leidt ons in de waarheid omdat Jezus Christus de Waarheid is. De Heilige Geest komt ook als Trooster en Hij is de
enige juiste Trooster! Eigenlijk kunnen we zeggen dat door de Heilige Geest God liefde in onze harten is uitgestort.
En Zijn allerhoogste taak is om van Jezus te getuigen en Hem te verheerlijken.
Geliefden, vraag de Heer om u te vervullen met Zijn Geest, en Hij zal het zeker doen. En dank Hem voor het ontvangen van de
Heilige Geest, in Jezus naam. Amen.
Woord van dank
Mede namens mijn familie, wordt u allen bedankt voor de condoleances, uw gebeden en gezamenlijke bijdrage.
Vrijdag 29 mei konden wij de begrafenis van onze moeder via livestream volgen.

Bekendmaking:
Zaterdag 6 juni 12.00 – 14.00 vasten en bidden
Zaterdag 6 juni 15.00 Teamleiders bespreking
Zaterdag 27 juni 10.00 Bestuursvergadering

Gebedsdiensten:
Bij deze diensten wordt rekening houden met de maatregelen van de overheid.
- Zondagmiddag 14.30 tieners gebedsdienst aan de Discuslaan 117, 1318 Almere.
- Zondagavond 19.30 – 21.00 jongeren gebedsdienst in het Unity Huis.
- Vrijdagavond 19.30 – 21.00 algemene gebedsdienst in het Unity Huis.

Door de corona crisis wordt er geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a.
lopen ondertussen wel door.
U kunt uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.
Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43.
Dank voor uw medewerking en ondersteuning!
Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.
Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij
de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors. Een gezegende tijd toegewenst. De leiding
van Unity Ministries.
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Huwelijken
Thakoer – Van Doorn 24 jaar gehuwd
Mashart – Rensburg 8 jaar gehuwd
Macdonald – Vyent 28 jaar gehuwd
Nikulka – Mendezoon 18 jaar gehuwd
Haakmat – De Mesa 26 jaar gehuwd

