Aktiviteiten Stichting Prins Worldwide Ministries in 2017
‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn.’
Matteüs 24:14

Van 10 februari tot 9 maart is een zendingsreis gemaakt naar Kenia. We konden Gods woord
brengen in een droog en heet gebied, Makueni Region, waar we ondanks de primitieve
omstandigheden 25 diensten konden houden onder de ‘vredelievende’ stam de Kamba’s. Er
was ook gelegenheid om te spreken op een lagere school, de middelbare meisjesscholen
‘Moleminu’ en ‘Kasue’ girls en de gemengde ‘Kivuthini’ Academy, waar meer dan 1500
beslissingen waren voor Jezus. In de opwekkingssamenkomsten en seminars was een grote
honger en dorst naar de Bijbelse boodschap, dat de Here Jezus gekomen is om Zijn leven te
geven op het kruis van Golgotha voor de redding van de gehele mensheid. Zijn vergoten bloed
reinigt van alle zonden. Op de derde dag opgestaan uit de doden, leeft Hij tot in alle
eeuwigheid. Ook tijdens de openluchtdiensten op de markt zagen we op de indringende
prediking ‘Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht’ veel mensen tot bekering komen. Op
de begrafenissen waar we uitgenodigd waren gingen na de prediking ‘Kies vandaag voor
Jezus, morgen kan het te laat zijn’ vele handen omhoog en werd het zondaarsgebed gebeden.
Ook gingen we op ‘huisbezoek’ om voor de zieken te bidden en hun te zalven met olie, zoals
voor Mwangangi, die nauwelijks meer kon lopen.
Hoogtepunt was het getuigenis van pastor Muema, die 22 jaar geleden op de Bijbelschool in
Nairobi van Eltjo een profetie kreeg, dat God hem riep als pastor. Hij heeft nu een kerk van
meer dan 300 leden in Kambu en heeft inmiddels meer dan 100 kerken gesticht.
Van 16 mei tot 9 juni naar Suriname. In Paramaribo en daarbuiten hadden we diensten in de
gemeente ‘de Opstanding’, de gemeente ‘Gado de’ (God is er) in Meerzorg, Evangelie
Centrum ‘Lob Makandra’ (Hebt elkaar lief) en de kleine kerk in Palissade. In al deze diensten
zagen we mensen tot bekering komen, genezen en bevrijd worden in de naam van Jezus. Ook
werden velen gedoopt met de Heilige Geest en spraken in tongen. 1 Korintiërs 14:1 zegt:
‘Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.’ Zo
ontving ieder zowel op de vrouwen- als op de mannenbijeenkomst een profetisch woord.

Hoogtepunt was de Pinksterdag toen we 200 mensen de handen konden opleggen voor de
doop in de Heilige Geest. De Heer raakte ze zo krachtig aan, dat de tongentaal er als het ware
‘uitspoot’, zoals de Here Jezus had gezegd in Johannes 7:38 ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift
zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest,
welke zij die tot geloof in Hem kwamen ontvangen zouden.’
Van 8 tot 31 augustus naar de eilanden Mauritius en Réunion. In Port Louis, de hoofdstad
van Mauritius, hadden we in de Christian International Church een krachtige dienst over
discipelschap. ‘Wie niet Zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’
(Lucas 14:27). De Heilige Geest werkte krachtig in de harten, zodat iedereen naar voren kwam
om zich opnieuw aan de Here Jezus te wijden en Hem na te volgen. Daarna hebben wij het
Heilig Avondmaal gevierd en het nieuwe verbond herdacht. In de Christian Revival Church in
het dorpje Bel Air en ook in de gemeente River of God in Tombeau Bay ontvingen velen
bevrijding en genezing in Jezus’ Naam en werden na handoplegging krachtig gedoopt in de
Heilige Geest. De voorgangster stond in vuur en vlam voor Jezus en daar had ze ook haar
gemeente mee aangestoken. Op Réunion hadden we samenkomsten in Eglise La Bonne
Nouvelle de l’Evangile in le Tampon en in de dochtergemeente in St.André, waar we voor veel
mensen konden bidden voor bekering, bevrijding en genezing en vervulling met de Heilige
Geest. Ook de vrouwensamenkomsten op Mauritius en Réunion waren erg gezegend. Ieder
ontving een profetische zegen.
Hoogtepunt was de laatste zondag in de kerk in le Tampon waar meer dan 300 mensen naar
voren kwamen om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. We hebben ieder persoonlijk
de handen opgelegd in Jezus’ Naam. Een moeder met een 5-jarig zoontje op haar arm
begonnen beiden tegelijk in tongen te spreken.

Van 25 oktober tot 15 november naar Ghana, waar we in Kumasi spraken in verschillende
gemeenten, zoals in Harvesters Evangelical Ministry, Redemption Grace Chapel and Second
Coming Baptist Church. Johannes 16:8 zegt, dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van
gerechtigheid en van oordeel. In al deze diensten zagen we mensen tot Jezus komen.
Daarna vertrokken we naar de Western Region voor een verblijf van vijf dagen, waaronder
een driedaagse conferentie in Nsawora. Elke avond was de kerk afgeladen vol en op de
uitnodiging om van de Heer te ontvangen, kwam zo goed als iedereen naar voren. We konden
velen de handen opleggen in Jezus’ Naam voor bevrijding en genezing. Ook in de kleinere
kerkjes in Bibiani, Asanti Krom en Akpafu was een grote honger en dorst naar het Evangelie.
Vele malen mochten we een prachtig Pinksterfeest beleven, doordat de mensen na
handoplegging gedoopt werden in de Heilige Geest en in nieuwe tongen gingen spreken. Ook
waren er profetische diensten waar mensen een persoonlijke zegen konden ontvangen.
Terug in Kumasi waren er diensten in de Faith Gospel Church van onze gastheer pastor Okrah
en in the Lords Covenant Ministries. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 14:1 ‘Streeft naar de gaven
des Geestes doch vooral naar het profeteren.’ In de vrouwendiensten van Faith Gospel en
Virtuous Women in Communion ontving een ieder een persoonlijk woord van profetie.
Hoogtepunt was de samenkomst op het bedrijf van de succesvolle zakenman Eric Duku. Elke
morgen begint men de werkdag met een dienst van zo’n anderhalf uur om te luisteren naar
Gods woord en Zijn Naam groot te maken door muziek en dans. Het is haast niet te geloven
hoe krachtig deze mensen hun werkdag beginen.
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