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Beste partner, 
 

“Ga binnen door de nauwe poort, want 

wijd is de poort en breed is de weg die 

naar het verderf leidt, en velen zijn er die 

daardoor naar binnen gaan; maar de 

poort is nauw en de weg is smal die naar 

het leven leidt, en weinigen zijn er die 

hem vinden.”               Mattheüs 7:13-14 

 

De meeste mensen kennen bovengenoemde tekst 

wel. Om te weten wat die smalle en/of brede weg is, 

kun je denk ik het beste kijken naar de uitleg van 

degene die dit geschreven heeft. In dit geval Jezus 

Zelf. Misschien is het dan het beste om naar de hele 

preek van Jezus te luisteren, waarin hij dit gedeelte 

noemt. Zoals hierboven staat, is de weg die naar het 

leven leidt smal, niet gemakkelijk. Voor velen is die 

hele preek lezen al moeilijk. Die beroemde ‘Bergrede’ 

begint namelijk bij Mattheüs hoofdstuk 5 en eindigt 

aan het eind van hoofdstuk 7. Dat is een probleem in 

deze tijd waarin wij leven. Ons leven is zo hectisch, dat 

we eigenlijk geen tijd meer hebben voor wat werkelijk 

van belang is. Jezus’ leven hier op aarde was ook 

hectisch. En toch wist Hij, dat als Hij niet kracht zou 

putten bij Zijn Vader, Hij het niet zou overleven. Hij 

wist dat tijd doorbrengen met de Vader Hem meer zou 

verkwikken dan slapen of ‘relaxen’. Ik zeg niet dat we 

niet hoeven te slapen, maar er zijn momenten dat je 

offers moet brengen. Als je weet hoe afhankelijk je 

bent van God, hoe je verbonden moet, en wilt, blijven 

met de bron, Jezus Christus, dan zul je vechten voor je 

tijd alleen met Hem. Dan zul je tijd maken om in het 

Woord van God te zijn. Als Hij op de eerste plaats 

komt in je leven, zul je er ook naar verlangen Hem 

steeds beter te leren kennen. Hoe kunnen we God nu 

beter leren kennen zonder het Woord van God?  
 

Opvallend, dat Jezus meteen na vers 13 en 14 begint 

over valse profeten: Vers 15 “Maar wees op uw hoede 

voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe 

komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”      

Er zijn heel veel leerstellingen op dit moment die recht 

tegen dit onderwijs van Jezus ingaan. Ik zou alle 

tegenstellingen voor u kunnen opnoemen, maar 

eerlijk gezegd is er in de Bijbel, zowel in het Oude als 

in het Nieuwe Testament, veel geprofeteerd over de 

laatste dagen. Onder andere dat er vele valse leraren 

en profeten zullen zijn, maar ook dat de mensen 

predikers willen die hun vertellen wat ze graag willen 

horen.  

 

Jezus zei in Johannes 7:17 dat als iemand de wil heeft 

om de wil van God te doen, hij zal weten of het 

onderwijs van God komt of niet. Als wij de wil van God 

willen weten, en niet misleid willen worden, zullen we 

alles moeten onderzoeken vanuit het Woord van God. 

Als wij ons wel prettig voelen bij ‘elke wind van leer’, 

en dan bedoel ik, als ons vlees ons prettig voelt bij elke 

leer die we op internet tegenkomen, dan zijn we 

volgens Paulus nog onmondig. Dan kan ik wel gaan 

uitleggen waarom iets niet klopt, maar wie oren heeft 

om te horen, die hore.  
 

Laten we onze prioriteiten bijstellen en tijd maken 

voor het Woord van God. Laten we onszelf 

onderzoeken. ‘Wil ik werkelijk weten wat God ervan 

vindt’? Alleen dan zal de Heilige Geest ons kunnen 

overtuigen van de Waarheid. Hij is ook Degene die ons 

zal helpen op die smalle, moeilijke weg. De weg die 

ook Jezus gegaan is, Wie wij graag willen volgen!  

 
 

Zendingsreizen 
 

Maleisië 

Op 10 mei arriveerden Vernon en Matthew op 

Schiphol, na drie weken zendingsreis in Maleisië. Het 

zou eentonig kunnen worden, maar ook deze keer 

werden mensen genezen, bevrijd en gered door de 

kracht van God. Ook was er bij een seminar voor 

voorgangers een pastor met heel veel pijn, die op een 

paar kussens moest zitten. Ze had een gezwel aan 

haar staartbeen, en haar wervelkolom was daardoor  
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verschoven. De Heer genas haar. De volgende dag 

getuigde ze hoe alle pijn verdwenen was, en dat ze 

weer normaal kon lopen.  

 

We dienen werkelijk een levende God, die van de 

mensen houdt, die Hij immers Zelf geschapen heeft. 

Als het aan Hem ligt, worden alle mensen behouden, 

maar die keus heeft Hij aan ons gegeven.   

 

Verslag zendingsreis Maleisië, door Matthew Hall: 

We wonen in een land waar alles snel gaat. Veel 

Christenen in Nederland hebben niet eens de tijd meer 

om te kunnen genieten van Gods aanwezigheid. Door 

de welvarendheid van Nederland zijn vele Christenen 

in slaap gevallen door comfort. Ze staan niet stil bij het 

feit dat we een levende God dienen. Een God die 

wonderen en tekenen heeft laten zien, en nog steeds 

laat zien.  

 

Ik was naar Maleisië gegaan, niet wetend wat ons te 

wachten stond. Maar nog voordat we in Maleisië 

aankwamen begon ik al te merken dat we niet alleen 

te maken hebben met de wereld zoals we deze zien, 

maar dat er veel meer achter zit. Een grondstewardess 

werd aangeraakt door de aanwezigheid van de Heilige 

Geest, zonder dat we een woord hebben gesproken 

over God of het Woord. We wilden alleen maar onze 

bagage inchecken en andere stoelen regelen! Prijs 

God!  

 

De Christenen in Maleisië hebben het niet 

gemakkelijk, maar ik zag dat God het Woord op het 

juiste moment bracht. Hij sprak direct tot de mensen 

daar. God heeft veel mensen genezen. Een man is 

bevrijd van Alzheimer in Klang. En in Ipoh heeft God 

een man met een scheur in zijn ruggengraat genezen. 

Zo kan ik nog veel meer dingen vertellen die ik daar 

heb meegemaakt, want God heeft zich elke dag 

geopenbaard; maar het allerbelangrijkste is, dat we 

deze dingen horen mee te maken op dagelijkse basis. 

 

In de tijd dat ik daar ben geweest ben ik bewust 

geworden dat God ons met zijn Woord en Geest 

bewapend heeft. Een wapen dat krachtiger is dan alle 

tegenstand die de satan en de wereld te bieden heeft. 

We zijn in situaties beland in Maleisië die ik niet zou 

meemaken in Nederland, en hoewel ik nog niet genoeg 

heb meegemaakt, geloof ik dat wij als Christenen 

moeten leren te wandelen in de kracht van het Woord. 

Door gehoorzaamheid, discipline, volharding, totdat 

God zijn Woord in ons volbrengt door bediening heen.  

Dit is een ervaring waarvan ik vind dat elke Christen dit 

minstens een keer meegemaakt moet hebben. Een 

stap uit de comfort van Nederland te nemen, om zo de 

noden van de mensen kunnen zien. 

 

Matthew Hall 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

We bidden u een fijne vakantie toe, met veel extra tijd 

voor het Woord. 

 

In Christus verbonden, 

Vernon & Ans 

 

 

Agenda 
Hier een deel van het schema.  Kijkt u a.u.b. altijd op 

de website of Facebook voor het volledige actuele 

schema, of informeer bij ons via e-mail. 

 

U bent van harte welkom bij een van onze 

samenkomsten en/of seminars, waar we alle tijd en 

aandacht aan het Woord geven. Laat u opbouwen 

door het levende Woord van God. 
 

 

Voice to the Nations 
Vrijdag  3, 10 augustus   19.30 u 

 

Zondag 5, 12 augustus     10.30 u 

 

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

 

Praktische informatie 
 

Adres Stichting Vernon Davis Ministries: 

Moermond 158 - 3334 CP  ZWIJNDRECHT - NL   

Tel.: + 31 (0)78-6815221 

E-mail: vernondavisministries@hotmail.com 

Website: www.vernondavisministries.com 

Facebook: vernnon davis 

YouTube: vernon davis ministries  
 

Rabobank 

Bankrekening, t.n.v. Vernon Davis Ministries 
 

IBAN: NL 75 RABO 0397 6561 22 

BIC RABONL2U 

 

Stichting Vernon Davis Ministries is erkend als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) 


