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ej, alla barn! Nå kommer nyhetene fra bondelandet i Bergen kommune. Nå skal 
jeg fortelle hva Herren fiksa i lavlandet på Europas kontinent. Vi har en 

multikulturell stat kalt Holland, og der må du gå på stylter for å finne ut hva 
høydeskrekk er for noe. Protestgruppa ”Nei til kommersiell gruvedrift” vurderer et 
forslag om å ta seg permanent ferie etter ganske resultatløse femmilsmarsjer langs 
dikene og kanalene i nærheten av kysten. Men en forblåst nordmann ville gjerne myse 
på forholdene i Amsterdam….  
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Pastor George og Ellen Arthur turte å 
invitere meg til å ha møteserie i 
menigheten World Harvest Church 
som samles i forstaden Gaasperdam.  
Dette er en menighet som består av 
over 90 % fargede, så når festen satte i 
gang, var det like før gospelhylet ” 
Come on, shake those legs, baby!”, løp 
inn og knadde hjernecellene mine. 
Priset være Herrens vidunderlige 

avn! 

dette ekteparet. Gud er suverent 
od! 

eder før 
rigen slutta. Otto Frank var den eneste som overlevde konsentrasjonsleirene. 

kunst, og det var det plenty med i huset. Rembrandt var en ekstremt dyktig maler. Den 
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George kommer fra Ghana og Ellen fra 
Norge, og resultatet er to nydelige barn 

som smiler sjarmerende til deg når du kommer på besøk. Theisen mikro og Theisen 
sweet er nesten jevngamle, og i den forbindelse kunne jeg ha noen fine mimrestunder i 
godsofaen til familien Arthur. Jaja, ikke i timesvis, Herbert!  Det var fantastisk 
velsigna og oppleve gjestfriheten og kjærligheten til 
g
 
 

eg fikk også tid til å traske litt rundt i den meget vakre byen Amsterdam. Det som 
gjorde særdeles sterkt inntrykk på meg var å besøke ”Anne Frank huset”. Grein før 

jeg betalte inngangsbilletten. Som alle andre radikale kristne elsker jeg det jødiske 
folket, og det var en mektig opplevelse å se skjulestedet som de åtte jødene befant seg 
i over to år. Det var fryktelig kjipt at de ble forrådt og arrestert, bare 8-9 mån
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Gløtta en del på kunsten i Rijksmuseum også. Jeg har sansen for rein naturalistisk 
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abstrakte kunsten derimot har jeg null greie på. Ser ikke forskjell på et abstrakt 
mesterverk og den pløsete grafittilinja som strekker seg fra Bryn stasjon til Oslo S. 
 
 

e tre første kveldene var det husmøter. Folk med bakgrunn fra Nederland, 
Surinam, Burundi og De Nederlandske Antiller dukka opp, og Den Hellige Ånd 

var klar til å gi dem et himmelsk smask! På kveld nr.1 kom kraften fra Den Levende 
Gud og herliggjorde Jesus midt iblant oss. Lovsangslederen fra Burundi stupte i gulvet 
og fikk en salig profeti om å bli evangelist i hjemlandet og nå tusener av mennesker 
med de gode og herlige nyhetene om Jesus Kristus. Helbredelsesundrene kommer til å 
smelle fra hendene hans til Gud Faders ære! En herlig broder fra De Nederlandske 
Antiller hilste også på gulvet mens han blei overøst av salvelse til oppmuntringens 
tjeneste. Han lå og sprudla i tunger en god stund. Forresten søster Gunn! Har du hilst 
på noen folk fra De Nederlandske Antiller,ei lita øygruppe i Karibien? Det var ikke 
akkurat så mange av dem som kom på kaffibesøk og gumla ei påsa Twist hos meg , da 
jeg var konstituert pastor i Tana, Finnmark. Ellers underviste jeg om seieren i 
Kristus.1.Joh.5.5: ”Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds 
Sønn?” 

D 

 
Den andre kvelden var 
helt strøken. I hvert fall 
lå folk helt strøkne på 
gulvet mens Herren 
dundra inn nådens og 
bønnens Ånd inn i 
deres indre. Herren 
trykka på at det skulle 
bes for de prostituerte 
og narkomane, for folk 
i høy stilling og 
mannen i gata. Nød for 
de som ikke kjenner 
Jesus ble lagt ned i 
hjertene. Priset være 

Jesus, Mannen fra Nasaret! Ei dame, som tidligere hadde jobba for Amnesty 
International i Afghanistan, sleit med smerter i hele venstresida av kroppen. Men 
Herren Guds helbredelseskraft kom i full fart, servert elegant fra Den Hellige Ånd. 
Han helte godsakene over hodet hennes, og da smertene gjenkjente salvelsen, løp de ut 
nødutgangen mellom tærne. 

 

 
Dama vitna seinere på søndagsmøtet om hva Jesus hadde gjort for henne. Nå er det på 
tide å klappe begeistra for Jesus, Sølve, og ikke bare myggen på pondusen når du 
sløver´n i hengekøya! Stor takk til Den Store Gud som har gitt oss kongenes Konge og 
herrenes Herre! Can you open your mouth and shout Ameeeeen! 
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en tredje kvelden underviste jeg om å bære frukt. 2. Kor. 9. 10: ”Og Han som gir 
såmannen såkorn og brød å ete, Han skal også gi dere såkorn og la det 

mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.” 
D 
 
Profetier og oppmuntringer hagla i vei, og sannelig fikk broderen fra De Nederlandske 
Antiller en saftig loop i ånden. Latterkulene rulla fram i posisjon, tok sats og brukte 
stemmebåndet som trampoline før de føk ut i luftrommet og eksploderte med et salig 
pip! Forhistorien er jo at jeg rett som det er får et slags kinesisk språk i tunger. Pastor 
George syntes det var ekstremt festlig. Jeg kan jo bare konstatere at folk ler av meg 
eller sammen med meg alt etter som de føler for det. Da får jeg heller pruste ut mellom 
leppene standardblekka på russekortene:” Hvis det er meg dere ler av, så tar dere feil!” 
Forresten broder Njål, kanskje jeg heller skulle kjøre den ydmyke varianten:” Er det 
meg dere ler av, så tar jeg feil!” Jeg kan fortelle dere, kjære brødre og søstre, at 
gledens olje fra Himmelens Gud løfta oss opp i oppmuntringens sus og dus den 
kvelden. Og latterhylene blei trompetert fra hjørnet av stua, nærmere bestemt der 
broderen fra DNA lå klistra…….   HYLLLLLLL, KONG JESUS!!!! 
 
 

 På lørdagen skulle det være 
en flott bursdagsfest for 
Joshua som fylte tre år. 
George brukte 
videokameraet ivrig, mens 
Ellen gjorde en suverent bra 
innsats både på kjøkkenet 
og som husvertinne for 
gjestene. Det kom folk fra 
Nederland, Sverige, Norge 
og Surinam. Mange var 
foreldre til unger som gikk i 
menighetens temmelige 
internasjonale barnehage. 
Snakka med en svenske 

som tjente bra med gryn i IKEA, Amsterdam. Ute på fellesarealet for Willem 
Gertenbachstraat kunne en ungeflokk observeres sprettende rundt med potitter i skjeer. 
Det var ikke alle som brydde seg hvor målet var. Etter hvert skvatt naboene til familien 
Arthur også innom, George satte i gang noen afrikanske rytmer og knalla opp 
stereoanlegget, gjestene begynte å hoppe og danse, og dermed var party-party timer´n i 
gang. Pastor George har stor tro på å nå sine naboer med evangeliet. Glory!  
 
 

he World Harvest Church leier et lokale i en offentlig bygning når det gjelder søn-
dagsmøtene. Underviste mer om frukt i Guds rike. Heb.13.15: ”La oss derfor ved 

Ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser Hans 
Navn.” Overveldende å se så mange i menigheten søke Gud i forbønnssesjonen.  Ei 
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dame vitna om hvordan hun hadde fått et syn da hun lå blåst på gulvet på et av 
kveldsmøtene. Halleluja! Det er godt med friske tilbakemeldinger! 
 
Dagen etter humpa jeg hjem igjen med streite SAS…….. 
 
 

este utflukt blir til Russland en uke fra den 30. november. 

 
 N 

å hjemmefronten har Theisen mikro blitt med i to forskjellige barnekor. Synger når 
det passer ham, men lytter nidkjært på alle andakter. Priset være Herrens Navn!  

Anne Lise, min vakre lilje, blomstrer nydelig på alle måter. Søt. Søt. Søt!!!!!!!   
P 
 
Theisen sweet spiser alt hun finner på gulv og vegger, og hvis hun hadde nådd opp til 
kjøkkentaket, så……. 
 

 
 

 Stor takk til Jesus som gir så mange gleder og 
triumfer! 

  
Takk for all støtte og forbønn! 
 
 I Kristus, 
 
 
 
   Theisen jr. 
 

 


