ZAAIEN EN OOGSTEN IN SURINAME
‘Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte,
zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.’ Genesis 8:22
Zendingsreis naar Suriname van 11 augustus tot 4 september 2019

Het was een blij weerzien met pastor Veux van de Volle Evangelie Gemeente
‘de Opstanding’ in Paramaribo. Inmiddels zijn er drie dochtergemeenten
gesticht in Palissade, Clevia en Voorburg in het district Commewijne. Hier was
op 16 en 17 augustus een Evangelisatie Campagne georganiseerd. Er was veel
bekendheid aan gegeven door middel van spandoeken en flyers. De opkomst
was goed en mensen gaven gehoor aan de oproep om hun leven aan Jezus over
te geven en zich te bekeren van hun zonden. Want het Evangelie is een kracht
Gods tot behoud van een ieder, die gelooft (Romeinen 1:16). Ook feest in de
hemel, zelfs als slechts één zondaar zich bekeert.
Het is een groot voorrecht om het blijde nieuws te mogen uitdragen. Dat God,
de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft. En
dat de Here Jezus gewillig was om voor de zonden van de gehele wereld te
sterven op het kruis van Golgotha. Hij is niet in het graf gebleven, maar op de
derde dag opgestaan. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En een ieder, die in Hem
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven (Johannes 11:26). Halleluja!
We hebben samenkomsten gehad in alle gemeenten van de ‘Opstanding’ en
de Here Jezus bevestigde Zijn woord met wonderen en tekenen, zodat mensen
genezing en bevrijding ontvingen in Jezus’ Naam. Ook werden velen vervuld
met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de
Geest het hun gaf uit te spreken (Handelingen 2:4). Want gij zult kracht
ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt (Handelingen 1:8).

Ook waren er speciale diensten voor mannen en vrouwen gepland, waar we
na een korte boodschap ieder hebben gezegend met een profetisch woord.
Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en
bemoedigend (1 Korintiërs 14:3).

Pastor Veux hecht veel waarde aan het profetische woord en moedigt de
mensen aan om het op te nemen of op te schrijven en te overdenken als een
richtlijn voor hun leven.

Zaaiing en oogst zullen niet ophouden. Hoeveel te meer geldt dit in geestelijke
zin. Paulus zegt in 1 Korintiërs 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar
God gaf de wasdom. Aan Hem alle eer!
 Hartelijk dank voor gebed en financiële ondersteuning
 We konden een gift geven aan de pastor en bijdragen aan de campagne
 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 info@stichtingprins.nl dan dragen wij er zorg voor, dat u uit ons
adressenbestand wordt verwijderd.
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