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Beste partner, 

 

“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt 

u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu 

niet ziet, maar gelooft, verheugt u 

zich met een onuitsprekelijke en 

heerlijke vreugde, en verkrijgt u het 

einddoel van uw geloof, namelijk de 

zaligheid van uw zielen.”       

1 Petrus 1:8-9 (HSV) 

 

Het is alweer 2019. Een nieuw jaar, een nieuw 

begin. Met Petrus, willen ook wij graag zeggen: 

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 

Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus 

Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de 

hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers 

door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 

de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te 

worden in de laatste tijd.”  (1 Petrus 1:3-5).  

 

Misschien ziet u tegen het nieuwe jaar op, bent u 

moe vanwege de duisternis om u heen die steeds 

meer toeneemt, of vanwege uw lichaam, uw familie,  

uw financiële omstandigheden, of een andere 

reden. Petrus schrijft deze brief aan gelovigen die 

ook in moeilijke omstandigheden verkeren. Hij wil 

hen bemoedigen, door hen eraan te blijven 

herinneren dat er een einddoel is, dat hun lijden 

niet tevergeefs is, dat ze niet gek zijn, al lijkt het 

soms of je de enige bent die het Woord nog gelooft. 

In de openingstekst spreekt Petrus over een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Niet een 

vreugde omdat alles in het natuurlijke zo 

voorspoedig gaat, maar omdat er een levende hoop 

is, namelijk eeuwig leven in Christus Jezus, onze 

Heer. Alleen als wij de Here Jezus Christus leren  

kennen in een intieme relatie, waar we Hem 

geloven, en dus ook Zijn Woord, Hem vertrouwen, 

en ons daarom kunnen verheugen in Hem, kunnen 

we de woorden van Petrus begrijpen. Als we lezen 

waar deze gelovigen doorheen gingen, dan is er 

hoop voor ons. Niet alleen diezelfde hoop, de 

redding van onze zielen in de eeuwigheid, maar ook 

hoop voor vandaag, dat onze opgestane Heer met 

ons is. Maakt dat voor u wat uit? Dat de Here Jezus 

bij u is, in uw omstandigheden? Of ziet u Jezus dan 

niet meer, maar ziet u alleen nog maar uw 

omstandigheden? In dat geval zou ik u willen 

aanmoedigen om te onderzoeken hoe u opnieuw 

geboren kunt worden. Dan kunt ook u Hem 

liefhebben en u verheugen met een onuitsprekelijke 

en heerlijke vreugde, hoewel u Hem nu (nog) niet 

ziet, hoewel Hij uw huidige omstandigheden nog 

niet veranderd heeft. U gelooft Hem, ongeacht 

welke omstandigheden dan ook. Laten we dit 

nieuwe jaar beginnen met een blik die hoopvol 

vooruitziet; met een blik die gericht is op onze God. 

 

 

Zendingsreizen 
 

Trinidad 

Vernon hoopt in maart weer naar Trinidad te 

vertrekken. De levensomstandigheden in Trinidad 

zijn, zeker vergeleken met Nederland, niet 

gemakkelijk. Corruptie, heel veel criminaliteit en er 

zijn al heel veel mensen ontvoerd waarvan niemand 

ooit nog iets gehoord of gezien heeft. Voor ons voelt 

het daarom nog meer als een voorrecht om 

daarheen te kunnen gaan en de gemeenten en de 

leiders te bemoedigen en versterken. Als de 

duisternis in de wereld om ons heen steeds meer 

toeneemt, kunnen we ons alleen maar vastgrijpen 

aan de hoop die we hebben in Christus Jezus, en ons 

licht des te meer laten schijnen. Vernon zal daar 

bedienen in nieuwe gemeenten, maar ook in 

gemeenten waar hij al vaker geweest is. Het is altijd 
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fijn om Gods dienstknechten te ontmoeten die zo 

trouw Gods werk doen in moeilijke omstandig-

heden. En natuurlijk ziet hij ernaar uit onze ‘Voice to 

the Nations’  familie in Trinidad weer te zien. 

 

Nederland 

Zoals u in het schema kunt zien, zijn er ook weer 

Voice to the Nations seminars in januari en februari. 

We zien, zeker in onze Voice to the Nations 

gemeente in Zwijndrecht, hoe vooral de mensen die 

het Woord in hun leven willen zien werken, en 

willen begrijpen en leren hoe ze dat Woord in hun 

eigen leven kunnen toepassen, sterk worden door 

het Woord van God. Jezus Christus is Het Levende 

en Geschreven Woord. Als we Jezus willen leren 

kennen, zullen we het Woord moeten leren kennen. 

Het verschil tussen de mensen die hongeren naar 

het Woord van God en degenen die af en toe naar 

de kerk komen, wordt steeds groter. De mensen die 

Jezus steeds beter leren kennen, zijn de mensen die 

vrede hebben, echte blijdschap en die niet van hun 

stuk te krijgen zijn, ongeacht hun omstandigheden.  

Wilt u ook graag gesterkt worden door het Woord 

van God, kom dan gerust naar een van de seminars.    
 

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

We willen u graag bedanken dat ook u een 

onderdeel van dit werk voor God geweest bent in 

het afgelopen jaar, door uw gebed en uw financiële 

steun. We willen u alvast bedanken als u dat ook dit 

komende jaar wilt blijven doen. God vraagt ons wat 

financiën betreft nooit wat we niet hebben. Hij is 

onze Voorziener, en Hij vraagt aan een ieder naar 

‘vermogen’, zodat niet de een teveel heeft, terwijl 

de ander gebrek moet lijden. 

 

We bidden dat God ook voor u zal voorzien, naar 

Zijn vermogen, en dat u geen gebrek zult hebben.  

 

Uw medearbeiders in Christus, 

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  krachtige, levende Woord van God. 

 

Voice to the Nations Seminar 

Zaterdag 19 januari     14.00 - ± 18.00 u    

                   & 16 februari       (13.30 u koffie) 

 

              Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

Voice to the Nations 

Vrijdag  4 en 11 januari     19.30 u 

 

Zondag  6, 13 en 20 januari     10.30 u 

 

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

Leidersconferentie Powerhouse Min. Spijkenisse  

Vrijdag 25 januari    19.00 -21.00 u 

Zaterdag 26 januari     17.00 - 20.00 u 

Zondag 27 januari    13.00 - 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) 


