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“Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”
Marcus 16:15

Van 17 januari tot 8 februari is een zendingsreis gemaakt naar Kenia. We konden Gods woord
prediken in het afgelegen Bomet district, waar we twee keer per dag diensten hadden in talrijke
dorpjes, verspreid in de heuvels, zoals Kimulgul, Longisa, Koitamugul, Legimbo, Kiptulwa, Chemaner,
Kipreres, Bomet en Oldany. In alle diensten zagen we mensen tot bekering komen onder belijdenis
van hun zonden en zij ontvingen een nieuw leven. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud
van een ieder, die gelooft (Romeinen 1:16). De Here Jezus, die als de Zoon van de enige levende God
Zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha als het volmaakte Lam van God voor de zonde van
de gehele wereld en Zijn bloed reinigt nog altijd van alle zonde (1 Johannes 1:8). Hij is niet in het graf
gebleven, maar op de derde dag opgestaan uit de doden en heeft alle macht in hemel en op aarde
(Matteüs 28:18). Ook konden we velen de handen opleggen voor de doop met de Heilige Geest en
vuur. Waarna de mensen krachtig in nieuwe tongen begonnen te spreken en we een waar
Pinksterfeest beleefden.
De laatste week van ons verblijf hadden we dagelijks samenkomsten in de Deliverance Church in
Kimende tot opbouw, bemoediging en versterking. Er waren getuigenissen van bevrijding en genezing
in de Naam van Jezus. Zo werd een broeder genezen van een verlamde arm. Toen hij thuis aan tafel
zat te eten, zei zijn vrouw: “Je arm beweegt weer”. Hij had het zelf niet eens gemerkt. Dank U Jezus!
Hoogtepunt was het getuigenis van pastor Faith, die vertelde, dat Eltjo tweeëntwintig jaar geleden
geprofeteerd had, dat de Here Jezus haar riep als pastor en in een gezicht zag, dat zij brood brak en
aan de mensen uitdeelde. Zij heeft nu een gemeente van enkele honderden leden, een eigen
kerkgebouw en is een veelgevraagd bijbellerares.
Van 12 tot 21 mei naar Polen. We hebben hier in kerken gesproken in de plaatsen Sroda Slaska,
Walbrzych, Legnica en Chojnow en voor vele noden gebeden. Ook in twee Opvangcentra voor alcoholen drugsverslaafden ‘New Hope’, waar in elke dienst zo’n 10 verslaafden hun leven aan Jezus gaven.
In de zondagdienst in de kerk in Legnica ging de preek over Handelingen 1:8. “Gij zult kracht ontvangen
wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn”. Ook hier beleefden we een waar
Pinksterfeest. Doordat mensen, nadat we hen de handen hadden opgelegd in Jezus’ Naam, werden
vervuld met de Heilige Geest en in nieuwe tongen gingen spreken.
Hoogtepunt was de bekering van Janusz een zakenman uit Duitsland, die door spanningen in het
bedrijf aan de alcohol was verslaafd en de bekering van Pjotr (vierde van links in de rij), die een leven
leidde als gokverslaafde en een schuld had opgebouwd van meer dan vijftig duizend Euro. Hij geeft
uiteindelijk zijn leven èn zijn schulden aan Jezus.

Van 9 tot 29 augustus naar Suriname. We hebben verschillende gemeenten kunnen dienen
met woordverkondiging en onderwijs. Dat was in de ‘de Opstanding’ in Paramaribo en de
dochtergemeenten te Pallisade en Clevia. Ook in ‘Eagle Wings’ een grote kerk in Paramaribo.
Onze gastheer pastor Veux hecht erg aan het woord van profetie en hij verzocht ons dan ook
een ieder van zijn gemeenteleden te zegenen met een profetisch woord. “Want wie
profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend” (1 Korintiërs
14:3). Voor ons vertrek uit Nederland zei zr. Zwaan: “Ik geef jullie, in geloof, gouden korrels.
Ik heb deze in een visioen van een engel ontvangen om ze uit te delen.” Nadien begrepen we,
dat de gouden korrels, die we mochten uitdelen, de zuivere woorden van God waren, in een
smeltoven zevenvoudig gelouterd (Psalm 12:7).
Hoogtepunt was de doopdienst van 21 dopelingen in een kreek van de rivier, Bosbivak. Het
was ontroerend om de veelal jonge mensen te horen getuigen dat zij voortaan de Here Jezus
wilden dienen en volgen. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie
niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).

Van 1 tot 23 november naar Mauritius en Réunion.
Zowel op Mauritius in Port Louis als op Réunion in Le Tampon werden vrouwensamenkomsten
georganiseerd, waar veel belangstelling voor was. Velen ontvingen ook een woord van
profetie. Zowel In de gemeente van onze gastheer pastor Popo de ‘Christian International
Church’ als in de ‘ Light of Christ Church’ hadden we krachtige diensten waarin mensen
werden aangeraakt door de Heilige Geest. De Geest, die overtuigt van zonde, oordeel en
gerechtigheid (Johannes 16:8).

Velen kwamen op de knieën voor Jezus tot bekering of nieuwe toewijding aan de Heer. Of om
gedoopt te worden met de Heilige Geest en met vuur. Dit gebeurde ook op Réunion in de
gemeente ‘La bonne nouvelle de l’ Evangile in Le Tampon en de dochter gemeentes in St.
André en St. Marie. Er was grote blijdschap en vreugde. Dank U Jezus!
Hoogtepunt was de genezing van Madar, een medewerker van ons hotel. Hij kwam enkele
malen naar ons toe om voor zijn arm te laten bidden, die hij niet meer kon optillen. Na drie
keer bidden was zijn arm genezen en kon hij hem weer goed bewegen.

Eltjo en Loes

Veendam, 31 maart 2019

