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Beste partner, 

 

“Want zo is het de wil van God, dat u 

door goed te doen het onverstand van 

de dwaze mensen de mond snoert; als 

vrije mensen, maar niet alsof u de 

vrijheid hebt als een dekmantel voor 

slechtheid, maar als dienstknechten 

van God.”       

1 Petrus 2:15-16 (HSV) 

 

VRIJHEID! Daar lijkt de hele wereld om te roepen. 

Natuurlijk, zult u zeggen, wie wil er nou gevangen 

zijn. Of welk kind vindt het nou leuk als hij iets niet 

mag. Als wij het over VRIJHEID hebben, dan 

bedoelen we normaal gesproken vooral dat we 

willen doen wat we willen, naar niemand hoeven te 

luisteren, en aan niemand verantwoording hoeven 

af te leggen. Zoals de koningen in de tijd van de 

Bijbel bijvoorbeeld, die het helemaal voor het 

zeggen hadden, en niet alleen voor zichzelf maar 

ook voor al hun onderdanen. Mooi dus dat Petrus in 

dit hoofdstuk naar ons verwijst als ‘een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap…’. Dat 

gedeelte horen we veel in de kerken van vandaag, 

‘Wow, wij zijn koningen… wij zijn de baas‘.  

 

Petrus zegt in zijn brieven echter dat wij Gods 

eigendom zijn en hij verwijst naar ons als naar 

mensen die als levende stenen gebouwd moeten 

worden, tot een geestelijk huis, tot een heilig 

priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die 

God welgevallig zijn door Jezus Christus. Petrus 

spreekt over de beproeving van ons geloof; over de 

genade  die ons helpt om als gehoorzame kinderen 

NIET gelijkvormig te worden aan de begeerten die 

er VROEGER in de tijd van onze ONWETENDHEID 

waren; om te wandelen in de vreze des Heren, 

gedurende de tijd van onze vreemdelingschap; en in  

 

 

hoofdstuk 1:18 bijvoorbeeld, noemt hij ook dat wij 

zijn VRIJGEKOCHT! Maar als we verder lezen zien we 

waarvan we zijn vrijgekocht, namelijk van ‘uw 

zinloze levenswandel die u door de vaderen 

overgeleverd is’. Petrus spreekt over onderwerping, 

over de minste zijn, over ten onrechte moeten 

lijden, en alles wat door velen vandaag als negatief 

gezien wordt, ziet Petrus juist als zegen, 

overwinning, leven en zaligheid.  

 

In de Bijbel wordt geprofeteerd over de tijd waarin 

we nu leven. De wereldsgezindheid, de liefde (van 

Christenen) die zal verkillen, mensen met meer 

liefde voor genot dan voor God. Het is niet aan ons 

om te oordelen. Het is wel aan ons om te 

waarschuwen. Dat deden de apostelen in het 

Nieuwe Testament, en ze werden daardoor vervolgd 

en gedood. Dat deden de profeten in het Oude 

Testament, en ze werden daardoor vervolgd en 

gedood. Als wij de brieven van Petrus lezen en van 

de andere apostelen, zullen we daar aanstoot aan 

nemen, of we zullen hun woorden geloven en 

aannemen.  

 

Het is tijd om het Woord van God serieus te nemen, 

lief te hebben, en aan te nemen als Gods 

bescherming voor ons. Als wij onze vrijheid in 

Christus willen gebruiken als dekmantel om te 

blijven zondigen, zullen we Gods Woord, en ook 

Petrus’ citaat hieronder, niet willen aannemen. Die 

VRIJE keus is aan u en aan mij.  

 

“Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees 

geleden heeft, moet ook u zich wapenen met 

dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is 

opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons 

nog overblijft in het vlees, niet meer naar de 

begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven.”       

1 Petrus 4:1-2 (HSV). 
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Zendingsreizen 
 

Maleisië 

Van 23 oktober tot 12 november was Vernon met 

Urvin weer in Maleisië. En zoals jullie al wel kunnen 

raden, heeft God weer mensen genezen en bevrijd. 

Tijdens deze reis ontmoetten zij bovendien mensen 

die tijdens de vorige keer genezen zijn; die waren 

nog steeds ontzettend blij en dankbaar dat God hen 

heeft aangeraakt. Ook heeft de Heilige Geest de 

verschillende gemeenten daar kunnen toerusten 

met het Woord van God. Wat zijn we God dankbaar 

dat we getuige mogen zijn van Zijn waarachtigheid, 

liefde en kracht! 

 

Een verslag van deze zendingsreis kunt u vinden in 

de bijlage en op onze website. 

 

Dit was de laatste zendingsreis van 2018. We zijn 

iedereen dankbaar die ons, onder andere met 

gebeden en giften, ondersteund heeft in het werk 

van God. We zien uit naar wat Hij nog meer gaat 

doen! 

 

Met de wens dat wij allemaal 2018 mogen eindigen 

met een diepere relatie met God dan aan het begin 

van het jaar, wensen wij u alvast een gezegend 

jaareinde! 

 

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 Seminar 

Zaterdag 24 november     14.00 - ± 18.00 u    

        (13.30 u koffie)

   

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

Voice to the Nations 

Vrijdag  30 november, 

                7, 21, 28 december    19.30 u 

 

Zondag 25 november, 

                2, 9, 16, 23, 30 december   10.30 u 

 

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

Mannenconferentie Powerhouse Min. Spijkenisse  

Zaterdag 15 december      16.00 u 

 

Vlinderveen 217B, 3205 EB 

Spijkenisse 

 

 

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) 
 


