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Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

  

Woord van de voorganger 

 

De vervulling met de Heilige Geest. 

Efeziërs 5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de 

(Heilige) Geest. 

 

De uitwerking van het geheimenis is geen werk van mensen. In Zacharia 4:6 lezen wij: Niet door kracht 

en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. 

 

Dit heeft betrekking op het visioen dat God aan Zacharia geeft van een kandelaar (de kandelaar is hier een 

beeld van de gemeente). 

 

Hetzelfde zien we in Handelingen 1:8 Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u ko-

men zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiter-

ste van de aarde. – Jezus, geeft een visie van het Koninkrijk van God en zegt dat dat ze door de kracht van 

de Heilige Geest hiervan getuigen zullen zijn. 

 

Het is de taak van de Heilige Geest om een dorst naar God in ons hart te bewerken. 

Psalm 42:2-3 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. 

Hierdoor gaan wij naar de Heilige Geest verlangen. God nodigt ons uit om tot Hem te komen. 

Jesaja 55:1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, 

koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 

Johannes 7:37-39 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar op en riep: Als iemand 

dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. – Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van le-

vend water zullen uit zijn binnenste vloeien. – En zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ont-

vangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

 

God schenkt Zijn Geest, opdat we Hem zullen verheerlijken. We verheerlijken Hem, wanneer we Hem uit 

liefde gehoorzamen. Daarom moet gehoorzaamheid de houding van ons hart zijn. 

Handelingen 5:32 En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft 

aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 

 

De Heilige Geest doet ons beseffen, dat we Zijn kracht in ons leven nodig hebben. Als u weet dat u Hem 

nodig hebt, bid dan tot de Vader en vraag, of Hij u met Zijn Heilige Geest wil vervullen. Wees niet bang 

voor wat God zal doen. 

 

Stel u open voor God, laat de wind van de Heilige Geest door u heen waaien. Als u het van God verwacht, 

Zal Hij u niet iets geven dat slecht of verkeerd is. 

Lucas 11:9-13 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek,  en u zult vinden; klop, en er zal voor u 

opengedaan worden. – Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem er 

opengedaan worden. 
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Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een 

vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, - of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen 

geven? – Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemel-

se Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?  

 

Richt je aandacht op Jezus en op je hemelse Vader, en wees dan bereid om alles te ontvangen wat zij je 

willen geven. Laat je door de Heilige Geest helemaal heiligen naar geest, ziel en lichaam. 

1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van vrede zelf u geheel en al heiligen, en moge uw geheel op-

rechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus 

Christus. – Laat Hij u vullen met Gods kracht. Ontvang van Hem de gaven die Hij geeft en leer, hoe u in 

Gods kracht kan prijzen, aanbidden en getuigen. 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. 

 

                                                                Rooster 

Wo 1 10.00 Vrouwen Bidstond 

Wo 1 10.00-

15.00 

Unity Huis open voor gesprek en gebed 

Vr 3 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 4 17.30 Evangelisatie voor het Unity Huis 

Za 4 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 5 10.00 Pinksteren / Doopdienst. Spreker Pastor John Mashart. Vier gelovigen laten zich do-

pen door onderdompeling in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Mattheüs 28:19 

Wo 8 10.00 Vrouwen Bidstond 

Wo 8 10.00-

15.00 

Unity Huis open voor gesprek en gebed 

Vr 10 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 11 12.00 Bidden en vasten 

Za 11 19.00 Salt & Light 

Zo 12 10.00 Eredienst met het heilig Avondmaal. Spreker Pastor John Mashart. Want telkens als u 

van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Heere gestorven is. 

Doe dit tot Hij terugkomt. 1 Korintiërs 11:26    

Zo 12  Laatste dag voor aanmelding Leiders/werkers Conferentie in Gemeente Op De Rots 

Tilburg 

Ma 13  Bruiloft van br. Remiel Beeldsnijder en zr Geraldine Johnson. Locatie ceremonie: Rey 

Events – Adres: Trekweg 21, 1338 GA Almere – Inloop: 16.00-17.00 – Aanvang ce-

remonie: 17.00 – Aansluitend receptie tot 22.00 

Wo 15 10.00 Vrouwen Bidstond 

Wo 15 10.00-

15.00 

Unity Huis open voor gesprek en gebed 

Vr 17 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 18 11.00 Senall groep 

Za 18 19.00 Echtparen avond 

Zo 19 10.00 Eredienst / Vaderdag. Spreker Pastor Rinia Mashart 

Wo 22 10.00 Vrouwen Bidstond 

Wo 22 10.00-

15.00 

Unity Huis open voor gesprek en gebed 

Vr 24 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 25 10.00-

16.30 

Leiders/werkers conferentie in Gemeente Op De Rots Tilburg. Thema’s: 1 Gods enge-

len zijn bovennatuurlijke wezens  Pastor John Mashart – 2 Het verheerlijkt lichaam bij 



de komst bij de komst van Jezus Christus. Er is om 13.15 een lunchpauze/fellowship 

en om 15.00 warme maaltijd/fellowship. De toegang is gratis. U moet zich wel uiter-

lijk 12 juni aanmelden bij de pastors Mashart  

Za 25 19.30 Revival Worship Night 

Zo 26 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Frank Rink van Gemeente Sions Poort Almere 

Wo 29 10.00 Vrouwen Bidstond 

Wo 29 10.00 Unity Huis open voor gesprek en gebed 
                     

 

 

 

                                                                                              Jarig  

          1   Chandra Sellekandu      18 Joya Pendisa 

          4 Esmé Watson      22 Amaida Lamé 

         10 Remiel Beeldsnijder      25 Marsha Alfons 

12 Jesselyn Netto 27 Jesarella Mashart 

         13 Sierra Waterval 29 Cheyenne Netto 

18 Selma van Kempen   

 

 

               Getrouwd 

11 Thakoer – Van Doorn 26 jaar 

15 Mashart – Rensburg 10 jaar 

25 Macdonald – Vyent 30 jaar 

28 Nikulka – Mendeszoon 20 jaar 

29  Haakmat – De Mesa 28 jaar 

 


