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Woord van de voorganger 

 

De hemelvaart van Jezus en de komst van de Heilige Geest. 

 

De komst van Jezus op aarde wordt al langer dan 2000 jaar, nog steeds door miljoenen mensen met grote 

blijdschap gevierd. Bij de komst van Jezus zei een engel van de Heer tegen de herders: wees niet bevreesd, 

want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u 

geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heer. Lucas 2:10-11.  

 

Vieren wij ook de Hemelvaart van Jezus? Schatten wij deze gebeurtenis wel naar zijn waarde?  

Handelingen 1:11b zegt, deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug-

komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 

Wij mogen dit feest vieren omdat Jezus opdracht op de aarde volbracht was. God zond Zij Zoon naar de 

aarde om een grote taak te vervullen. Dit was om de mensen uit de macht van de zonde te redden, en om 

ze weer met God de Vader te verzoenen.  

Toen Jezus deze opdracht vervuld had, keerde Hij terug naar het huis van Zijn Vader.  

 

Na drie jaren dagelijks in Zijn nabijheid te zijn geweest, en Zijn wonderen hebben aanschouwd dachten zij 

dat Hij hun aardse Koning zou worden. Zij dachten dat Hij Israël zou redden uit de handen van de  

Romeinen. Maar dat was op dat moment niet Gods bedoeling. 

Jezus, Koninkrijk was en is niet van deze wereld! Op hemelvaart mogen wij dankbaar en blij zijn dat Jezus 

Zijn verzoenend werk heeft volbracht, en is terug gegaan naar de Vader. Hij heeft ons de Trooster beloofd 

en gezonden. Wij hoeven niet meer onder de heerschappij van satan te leven,  

maar onder Gods heerschappij. Wij zijn gereinigd door het bloed van Jezus. 

 

De Heilige Geest is gekomen om in Zijn volgelingen te wonen. Een andere opdracht waarvoor Jezus op de 

aarde gekomen was, bestond hieruit dat Hij de gelovigen zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. 

Zijn volgelingen zouden worden aangestoken en in vuur en vlam gezet worden om het evangelie van het 

Koninkrijk te verkondigen. Jezus, zei dat Hij terug moest naar de hemel, want als dat niet gebeurde kon de 

Trooster (de Heilige Geest) niet komen. Johannes 16:7, Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u 

dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen; maar als Ik heenga, zal Ik 

Hem naar u toe zenden. 

 

Hij is ook teruggegaan om daar een plaats voor ons gereed te maken. Johannes 14:1-3, Laat uw hart niet 

in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; 

als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.  

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
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Gods beloften zijn nooit in een mensenhart opgekomen. En wij hebben er geen idee van hoe het in de he-

mel zal zijn. 1 Korintiërs 2:9, Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen-

hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

 

Tien dagen na de Hemelvaart mogen wij ook het Pinksterfeest vieren, want de  

Heilige Geest is op Pinksterdag uitgestort in de harten van hen die zich voor Hem openstelden.  

Handelingen 2:1-13. Hij kwam inwonen bij de mensen die Jezus volgden, niet voor even, maar blijvend. 

Niet in de enkeling, maar in iedere gelovige die Hem wil ontvangen. De Heilige Geest is een Persoon met 

Goddelijke kracht. Hij heeft als taak de mensen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. 

Johannes 16:8. En als de mensen berouw hebben, zullen zij vergeving ontvangen door het Bloed van  

Jezus Christus. De Heilige Geest zal ons helpen met de heiligmaking, en ons begeleiden in het groeiproces 

naar geestelijke volwassenheid. Amen!  

 

Woord van dank 

Mede namens het bestuur bedankt voor het geven van de tienden, offers, giften en donaties. 

 

Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 

maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden ge-

bruikt. 

 

Doopdienst 5 juni 

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroor-

deeld worden.  

 

 

                                                                Rooster 

Zo 1 10.00 Eredienst. Spreker. Pastor Marino Soetosenojo 

Ma  2 20.00 Stads Gebed Almere a/d Editiestraat 31  

Wo 4 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 6 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 7 17.30 Evangelisatie tijdens voedsel tassenuitgifte bij het Unity Huis  

Za 7 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 8 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Johanna O’Brian - Belfor  

Wo 11 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 13 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 14 16.00  Praise/worship kampvuur 

Za 14  Pastor Marino spreekt op huwelijksseminar in Charisma Ministries België    

Za 14 19.00 Salt & Light 

Zo 15 10.00 Eredienst. Br Dion Mashart 

Ma 17 20.00 Helden van Unity bidden voor de pastors, leiders en de gemeente 

Wo 18 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 20 23.30 Nachtwaken  (Geen Gebed en Bijbelstudie) 

Za 21 11.00 Senall groep 

Za 21 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 22 10.00 Eredienst. Spreker Broeder Arno Westerhof 

Zo 22 11.00 Pastor John Mashart spreekt in Charisma Ministries Lelystad 

Wo 25 10.00 Vrouwen Bidstond 

Do 26 12.00 Hemelvaartsdag. Leiders Fellowship 

Vr 27 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 28 19.30 Revival Worship Night in het Unity Huis 

Zo 29 10.00 Eredienst. Inzegening van 4 Diakenen. Spreker Pastor John Mashart 

Di 31 19.30 Oudstenraad 
                     

 

 

 



                                                                                              Jarig  

           2  Nelleke Vyent           4 Wanda Mashart - Rensburg 

           3 Jonathan Acton         14 Denise Westerhof - Grootfaam 

           3 Ichairo Deel         14 Matthieu Westerhof 

4 Solange Senchi        31 Marjorie Slager 

 

 

               Getrouwd 

4 Deel – Manzanares 32 jaar 

25 Westerhof – Grootfaam 16 jaar 

26 Pendisa – Dijkman 15 jaar 

 


