PREDIKEN IN POLEN
Zendingsreis naar Polen van 12 tot 21 mei 2018
‘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
Janusz is een zakenman uit Duitsland. Door spanningen in het bedrijf is hij aan
de alcohol verslaafd geraakt en nu in het Opvangcentrum New Hope in
Janowice Wielkie beland om van zijn verslaving af te komen. Op één van de
eerste dagen heeft hij zijn leven al aan de Here Jezus overgegeven. Zo ook
Pjotr, vierde van links. Hij leidde een leven als gokverslaafde, waardoor hij een
schuld had opgebouwd van meer dan vijftig duizend Euro. Hij geeft uiteindelijk
zijn leven aan Jezus en tegelijk ook al zijn schulden.

In het Opvangcentrum New Hope in Bielawa komen negen verslaafden tot
bekering, waaronder een dakloze vrouw. Zij ontvingen allen een nieuw leven.

Want de Bijbel zegt, dat de Here Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken
en te redden. Daartoe heeft hij als de eniggeboren Zoon van de Vader zijn
leven gegeven op het kruis van Golgotha voor de redding van de hele wereld,
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige
leven zal hebben (Joh. 3:16). En zijn vergoten bloed reinigt nog altijd van
alle zonde (1 Joh. 1:7).
Het geeft veel vreugde om ook nu weer het reddende Evangelie te mogen
verkondigen, dat de Here Jezus niet in het graf is gebleven maar op de derde
dag is opgestaan uit de doden en dat Hij leeft om nooit meer te sterven, want
Hij heeft gezegd: “Ik ben de opstanding en het leven wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven” (Joh. 11:25). Zo ook in Sroda Slaska, Walbrzych, Legnica
en Chojnow. De Pinksterdag in de kerk van Legnica was een waar feest.
Mensen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in tongen.

In de kleine huisgemeente in Chojnow kwamen velen naar voren voor gebed
voor genezing. Ook werd een jonge vrouw Eva vervuld met de Heilige Geest.
De gemeente dag in Legnica was een heftig gebeuren, omdat een ploeg van
zo’n dertig gemeenteleden de monumentale kerk en bijgebouwen schoon ging
maken. Na afloop was er een gezellig samenzijn met een korte boodschap.
waarna we mensen op verzoek de handen hebben opgelegd en een
persoonlijke profetie hebben gegeven. God is een sprekende God en Hij wil
altijd Zijn kinderen opbouwen, bemoedigen en versterken. Daarom zegt
1 Cor. 14:1: “Strek je uit naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral naar
het profeteren.”
Eltjo en Loes

 We geven alle lof en eer aan de Here Jezus.
 Hartelijk dank voor gebed en financiële steun.
 We konden giften geven aan verschillende full time pastors en
aan onze vertalers.
 De volgende reis is naar Suriname van 9 tot 29 augustus 2018.
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