KRACHTIGE DIENSTEN OP PRACHTIGE EILANDEN
Zendingsreis naar Mauritius en Réunion van 1 tot 23 november 2018
“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht.”
1 Korintiërs 4:20
“Wilt u voor me bidden?”, vroeg Madar. “ Ik heb last van m’n arm. Ik kan hem
niet meer optillen. Madar is een medewerker van het hotel waar we
logeerden. Hij kende ons nog van vorig jaar, toen we hem over Jezus vertelden.
“Ik bid voor je in de naam van Jezus”, zei Eltjo. “Ja. ik geloof ook in Jezus” was
zijn antwoord. Hij kwam nog twee keer voor gebed, daarna was z’n arm
genezen en kon hij hem weer goed bewegen.

De vrouwensamenkomsten in Port Louis op Mauritius en in Le Tampon op
Réunion gingen over ‘de storm op het meer’. Levensstormen kunnen we niet
ontwijken, maar hand in hand met Jezus en onze ogen gericht op Hem komen
we er doorheen, net zoals Petrus. En uiteindelijk zal de storm bedaren.
Matteüs 14:22-33. Velen ontvingen daarna een woord van profetie.
Het was een blij weerzien met pastor Popo van de Christian International
Church in Port Louis. Zijn gemeente was in aantal behoorlijk terug gelopen.
Maar Eltjo maakte van de nood een deugd, door voor ieder persoonlijk te
bidden en een profetie door te geven. Dit was erg bemoedigend voor de
persoon in kwestie maar ook voor de gemeente als geheel, want wie
profeteert spreekt voor de mensen, stichtend, vermanend en bemoedigend.
1 Korintiërs 14:3.
Op Réunion was de gemeente La bonne nouvelle de l’ Évangile van pastor
Chane-To juist enorm gegroeid tot wel zo’n zes honderd leden. Ook zijn er
twee dochtergemeenten gesticht in St. Marie en St. André, waar we ook Gods
woord konden brengen.

“Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal
u rust geven.” Matteüs 11:28.
Eglise ‘La bonne nouvelle de l’Evangile in Le Tampon.

“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Matteüs 3:2.
Eglise ‘La bonne nouvelle de l’Evangile in St. André.

“Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u
komt en gij zult Mijn getuigen zijn.” Handelingen 1:8.
‘Light of Christ Church’ in Port Louis.
Want de Here Jezus is als de Zoon van God naar deze wereld gekomen om voor
zondaren te sterven op het kruis van Golgotha. Zijn bloed reinigt van alle
zonde. 1 Johannes 1:7. Op de derde dag opgestaan uit het graf, leeft Hij tot in
alle eeuwigheid. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader en heeft
alle macht in hemel en op aarde. Matteüs 28:18. Er is redding en verlossing
voor een ieder die gelooft.
Wat een voorecht op dit geweldige nieuws uit te mogen dragen.
 Wij geven alle lof en eer aan de Here Jezus.
 Hartelijk dank aan een ieder, die gebeden heeft en voor financiële
ondersteuning.
 We konden giften geven aan de pastors en aan onze vertalers.
 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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