PREDIKEN IN BOMET DISTRICT EN KIMENDE
Zendingsreis naar Kenia van 17 januari tot 8 februari 2018
“Goede tijding uit een ver land is koel water voor een dorstige ziel.”
(Spreuken 25:25)

“Tweeëntwintig jaar geleden heb je over me geprofeteerd” zei pastor Faith
tegen Eltjo. “Dat de Here Jezus me riep als pastor en je zag in een gezicht, dat
ik brood brak en aan de mensen uitdeelde.” Pastor Faith heeft nu een
gemeente in Kimende van enkele honderden leden, een eigen kerkgebouw en
is een veelgevraagd bijbellerares. De Heer heeft Zijn woord krachtig waar
gemaakt in haar leven.
Het Bomet district is een afgelegen gebied, ongeveer vier uur rijden van
Nairobi. De mensen wonen verspreid in de heuvels in talrijke dorpjes, zoals
Kimugul, Longisa, Koitamugul, Legimbo, Kiptulwa, Chemaner, Kipreres, Bomet
en Oldany. Hier konden we twee keer per dag in de Deliverance Churches en
in Hosanna Restoration Ministries Gods Woord prediken. 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 (Rom. 1:16). De Here Jezus, die als 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 :7). Want hierin is de liefde Gods
geopenbaard, dat Jezus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is
(Rom. 5:8). 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).

De Here Jezus had, toen Hij op aarde was, ook oog voor de enkeling en nam
alle tijd om hun te vertellen over het Koninkrijk Gods, zoals Nicodemus, de
Emmaüsgangers en de Samaritaanse vrouw.
Zoals Andreas zijn broer Petrus naar Jezus leidde, mochten we ook Daisy en
Edward, de taxichauffeur, op de dag van ons vertrek nog bij Jezus brengen.

De Here Jezus zei: “ Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet”. In
de kerk in Kimugul kwamen veel kinderen naar voren om hun leven aan Jezus
te geven. Ze vormden verreweg de meerderheid en waren er als eersten. In
deze avonddiensten kwamen de mensen vaak erg laat binnen. Dus Eltjo zei:
“Laten we maar vast beginnen, want de kinderen zijn er al.”

Voor Zijn hemelvaart heeft de Here Jezus gezegd: “Gij zult kracht ontvangen
wanneer de Heilige Geest over u komt.” (Handelingen 1:8) En deze tekenen
zullen de gelovigen volgen,in nieuwe tongen zullen zij spreken.”(Marcus 16:17)

We konden velen de handen opleggen voor de doop met de Heilige Geest en
vuur. Vooral in Longisa, Chemaner en Oldany begonnen de mensen krachtig in
tongen te spreken en beleefden we een waar Pinsterfeest. “Jaagt de liefde na
en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren”, zegt
Paulus in 1 Korintiërs 14:1. Het was bemoedigend om te horen, dat de
profetieën, die we in het verleden hadden uitgesproken, zo krachtig bevestigd
waren en uitgekomen. Ook nu was er een sterk verlangen bij de gelovigen om
een woord van profetie over hun leven te ontvangen. Ook gaf de Heer
woorden van kennis en wijsheid voor voorgangers en oudsten. Zij omarmen
dit als het ware, waardoor hun leven drastisch verandert.

In de kerk van Kipreres kwamen voorbijgaande schoolkinderen tot Jezus
De laatste week van ons verbijf hadden we dagelijks diensten in de
Deliverance Church in Kimende tot opbouw, bemoediging en versterking. Er
waren ook getuigenissen van bevrijding en genezing, zoals die van een
broeder, met een door een hersenbloeding verlamde rechterarm. Toen hij,
nadat we voor hem hadden gebeden, thuis aan tafel zat te eten, zei zijn vrouw:
“Je arm beweegt weer!” Hij had het zelf nog niet eens gemerkt. Dank U Jezus!
Ook hier dagelijks bekeerlingen waaronder Peter en Solomon.

Eltjo en Loes






We geven alle lof en eer aan de Here Jezus.
Hartelijk dank voor gebed en financiële ondersteuning.
We konden giften geven aan verschillende full time pastors.
De volgende reis is naar Polen van 12 tot 21 mei 2018.

Colofon: Stichting Prins Worldwide Ministries, Skagerrak 59, 9642 CV Veendam
Telefoon: 0598 – 786261
E-mail: eprins.1731@ telfort.nl
Inschrijfnr. bij de K.v.K. te Veendam: 41015464
IBAN: NL17 INGB 0004 582770
Bestuursleden: K. Heslinga, Veendam; S.L. Prins-Betzema, Veendam; I. Germs-Kaspers,
Veendam; T. van Oeveren, Stadskanaal, A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal

