MASAI KOMEN TOT JEZUS
Zendingsreis naar Kenia van 5 tot 27 februari 2019
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”
Matteüs 11:28

John uit Naroosura

Mary uit Oloshaiki

Alleen de Here Jezus kan rust en vrede geven. Een vrede, die alle verstand te
boven gaat. Filippenzen 4:7.
“Wil je voor me bidden, vroeg John. Ik ben erg ziek.” Na hem de handen te
hebben opgelegd in Jezus’ Naam, gaf hij de volgende dag zijn leven aan de Heer
en had een opmerkelijk getuigenis. “Ik heb twee jaar nauwelijks geslapen en
gegeten door kanker aan een nier. De dokters hadden me opgegeven. Na het
gebed kreeg ik al mijn krachten terug en de pijn was weg. Ik heb die nacht weer
goed geslapen en ook mijn eetlust is terug. De Here Jezus heeft me genezen!”
Door de grote honger en dorst naar Gods woord, konden we twee keer per dag
prediken in verschillende kerken in Naroosura, Oloshaiki, Nalepo en Morijo,
hoog in de heuvels. Op de scholen Love Academy en Kuntai lagere- en
middelbare school. Op gebedssamenkomsten en in de openlucht op de markt.

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn,
dat één voor allen gestorven is. 2 Korintiërs 5:14.

Er zijn veel mensen tot bekering gekomen, anderen werden bevrijd en genezen
of gedoopt met de Heilige Geest. Alle eer aan de Here Jezus!
De laatste week waren we in een ander gebied en spraken we dagelijks in
lunchtime meetings in Embul-bul en ’s zondags in de Deliverance Church van
pastor Faith in Kimende. Hier beleefden we een waar Pinksterfeest, doordat
velen in nieuwe tongen begonnen te spreken.
Want de Here Jezus is gekomen als de Zoon van de enige levende God, om te
sterven op het kruis van Golgotha voor de zonde van de gehele wereld. Op de
derde dag opgestaan uit de doden, heeft Hij bewezen Gods Zoon te zijn en is
nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden. Zijn bloed reinigt van alle zonde. 1 Joh. 1:7.
Daarom schamen wij ons het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot
behoud voor een ieder, die gelooft. Romeinen 1:16.

 Wij geven alle lof en eer aan de Here Jezus.
 Hartelijk dank voor gebed en voor financiële ondersteuning.
 We konden giften geven aan verschillende pastors en voor de
aanschaf van Bijbels.
 Ook konden we weer babykleertjes uitdelen.

Eltjo en Loes

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) kunt u ons kenbaar maken wanneer u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
Stuur ons een mail naar eprins.1731@telfort.nl dan dragen wij er zorg voor, dat u uit ons
adressenbestand wordt verwijderd.
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