GODS WOORD PREDIKEN IN KENIA
Zendingsreis naar Kenia van 4 tot 27 februari 2020
“Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en
het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.” (Marcus 16:20)

‘Je hebt in 1994 over me geprofeteerd’, zei pastor Elija, ‘dat de Here Jezus me
riep als pastor. Ik zou velen voeden, onderwijzen en genezen in Jezus’ Naam.
Ik, de Here heb het gesproken en zal het ook volvoeren.’
Wij waren op zijn uitnodiging naar Kenia gegaan om in zijn gemeentes te
spreken. In hetzelfde jaar van de profetie heeft hij zijn eerste kerk gesticht in
het oosten van Nairobi, de Deliverance Church in Ruai. Een grote kerk, die
plaats biedt aan drie duizend bezoekers en verder nog 13 dochtergemeentes.
Het programma bestond uit driedaagse revivalmeetings in verschillende van
deze kerken, waar gesproken zou worden over bekering, genezing en de doop
in de heilige Geest.

Deliverance Church Ruai. En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen in
andere talen te spreken. (Handelingen 2:4)

Deze kerk is ook een Gebedscentrum. Er zijn ruimtes om te bidden en zelfs
gelegenheid om te overnachten voor degenen, die van ver komen. Pastor Elija
gelooft, dat de kracht van de Nieuw Testamentische gemeentes in het boek
Handelingen lag in hun volhardend bidden en vasten.

Op de leidersconferentie in de Deliverance Church Mihango werd een ieder
gezegend met een profetie, want wie profeteert spreekt voor de mensen
stichtend, vermanend en bemoedigend. (1 Corintiërs 14:3) Op de vrouwensamenkomst in de Deliverance Church Ruai werd gesproken over Jezus, die de
goede Herder is en dat de schapen horen naar Zijn stem. ( Johannes 10)

Deliverance Church Kamulu. Bekeert u en gelooft het Evangelie. (Marcus 1:15)

In het landelijke Lemuru ligt het prachtige Anglicaanse St. Julian Retraite
Centre, waar we een dag mochten verpozen. Een schril contrast met de
hectische en niet ongevaarlijke stad Nairobi met zo’n vijf miljoen inwoners.
Het land wordt al geruime tijd geteisterd door een sprinkhanenplaag, die de
oogsten vernietigen. Als je bedenkt, dat veel mensen moeten leven van wat
hun stukje grond opbrengt, betekent dat voor hen geen voedsel. Ook door de
klimaatverandering komen de regens niet op tijd. Na het zaaien van de mais
blijven ze uit of komen later. Ook schiet er overal een soort onkruid op, dat
niet eerder gekend is en overwoekert het gras voor de dieren.

Redenen genoeg om op te roepen tot bekering en terug te keren naar de enige
levende God, de Vader van de Here Jezus Christus, die Zijn leven op het kruis
van Golgotha gegeven heeft tot redding en bevrijding voor een ieder, die
gelooft. Er is vergeving en verlossing door het bloed van Jezus, dat reinigt van
alle zonden. (1 Johannes 1:7) Jezus is niet in het graf gebleven, maar op de
derde dag opgestaan uit de doden en heeft gezegd: ‘Ik ben de opstanding en
het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25)
Wij weten, dat Gods woord, dat uit Zijn mond uitgaat, niet ledig tot Hem zal
wederkeren, maar het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen waartoe
Hij het zendt. (Jesaja 55:11)
Een nadeel was dat het huis waar we logeerden, aan het einde van de
startbaan lag van het internationale vliegveld, met als gevolg dag èn nacht
brullende motoren van opstijgende vliegtuigen. Paulus noemt in zijn
dienstwerk in 2 Corintiërs 6:5 de dagen zonder eten en nachten zonder slaap.
Ik zei tegen Eltjo: ‘Nu weten we ook wat dat laatste is!’
 We geven alle lof en dank aan de Here Jezus voor Zijn kracht en
bescherming.
 Hartelijk dank aan een ieder, die gebeden heeft en voor de financiële
support.
 We konden giften geven aan fulltime pastors en 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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