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Beste partner, 

 

“Het gebeurde, toen ik deze woorden 

hoorde, dat ik ging zitten en begon te 

huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, 

terwijl ik voor het aangezicht van de 

God van de hemel vastte en bad.”       

Nehemia 1:4 (HSV) 

 

Nehemia huilde, en vastte en bad. In deze tijd vinden 

veel mensen dat nogal overdreven. Liever lezen we 

alleen het einde van het succesverhaal, over de 

muren van Jeruzalem die weer opgebouwd werden. 

Jeremia, ook wel de huilende profeet genoemd, 

huilde voor het aangezicht van God, met vasten en 

bidden. Ezra, een wetgeleerde, uit het nageslacht van 

de hogepriester Aäron, scheurde zijn kleed en zijn 

mantel, en trok haar van zijn hoofd en uit zijn baard 

en ging ontzet zitten, en allen die beefden voor de 

woorden van de God van Israël, verzamelden zich bij 

hem. Zij verootmoedigden zich voor God. Waarom 

toch? Ik hoorde een bekende prediker iets zeggen 

over de God van het Oude Testament. Die God wilde 

hij niet omdat die God zo wreed is, straft als je iets 

verkeerds doet. Hij had liever de God van het Nieuwe 

Testament, die vergeeft; en dat wij onze zonden niet 

meer hoeven te belijden, omdat je daar alleen maar 

depressief van zou worden. Nee, zei hij, Jezus doet dat 

nu voor ons. Hij wilde laten zien hoe Jezus, als onze 

hogepriester, nu voor ons pleit, dus ook onze zonden 

belijdt; met andere woorden, je kunt gewoon blijven 

zondigen, want terwijl je aan het zondigen bent, is 

Jezus al voor je aan het pleiten. Kijk, daar begin ik nu 

om te huilen, omdat hij de mensen zo, onterecht, 

leert dat je gewoon kunt doorgaan met je zonde. 

Jezus leert ons dat wij de zonde kunnen overwinnen, 

dat de zonde geen macht meer over ons heeft.  

 

Wat me nog harder doet huilen, is dat deze bekende 

prediker doet alsof de God van het Oude Testament 

niet dezelfde God is als de God van het Nieuwe 

Testament. Mijn God is De Eeuwige God. Hij is de God 

van Abraham, Isaak en Jakob.  Hij is de God die NIET 

verandert. In het Oude Testament heeft God een volk 

voor Zichzelf uitgekozen, Israël, om Zijn Naam en Zijn 

grootheid te laten zien aan alle volken op aarde. Hij 

sloot een verbond met Zijn volk, om Zijn volk goed te 

doen. Ik wil u een vraag stellen. Heeft God Zich aan 

Zijn kant van het verbond gehouden en heeft Hij Zijn 

volk goed gedaan? Hij heeft duidelijke regels 

opgesteld, en voor zover ik kan zien in het Woord, 

heeft niet God, maar Zijn volk het verbond verbroken 

en wilde Zijn volk niets met God te maken hebben. Ze 

vonden dat ze zonder God beter af waren, en God 

heeft hun keuze gerespecteerd en Zich niet meer met 

hen bemoeid. Meer nog, telkens wanneer zij genoeg 

hadden van de gevolgen van hun keuze om zonder 

God verder te gaan, en zij dan toch wel wisten bij wie 

ze terecht konden als ze het goed wilden hebben, 

vergaf God hen en spreidde Hij Zijn vleugels weer over 

hen uit. Ik zie alleen een Goede God in het Oude 

Testament.  
 

Ook Jezus huilde overigens in het Nieuwe Testament, 

toen Hij Jeruzalem zag (Lukas 19:41). Omdat zij op dat 

moment niet onderkenden wat tot hun vrede diende, 

hoe ze vrij konden worden van alle benauwdheid die 

ze meemaakten als gevolg van de zonde. In Markus 

12:26 haalt Jezus ook het Oude Testament aan, 

wanneer Hij de Sadduceeën weerlegt en zegt dat God 

tegen Mozes zegt (Oude Testament), dat Hij de God 

van Abraham en de God van Isaak en de God van 

Jakob is. Dan zegt Jezus dat God niet een God van 

doden is, maar een God van levenden. Dit zei Hij 

omdat de Sadduceeën niet in de opstanding van de 

doden geloofden. Maar geldt dat ook niet in dit geval, 

als de God van Jezus, van het Nieuwe Testament, een 

andere God zou zijn dan de God van het Oude 

Testament? Jezus wil dat wij vrucht dragen, want dan 

zal de Vader door ons verheerlijkt worden. Dat kan 

alleen als wij in Hem blijven en Jezus en Zijn woorden 

in ons. Laten wij blijven bij het Woord van de 

Levende God! 

Nieuwsbrief 
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Zendingsreizen 
 

Trinidad en Curaçao - 18 maart tot 13 april 

In maart hoopt Vernon in Trinidad te zijn. Hij ziet 

ernaar uit onze ‘Voice to the Nations’ mensen weer te 

ontmoeten en we vertrouwen erop dat we allen 

bemoedigd en versterkt zullen worden. Vernon zal 

ook dienen in verschillende gemeenten waar de Heer 

tijdens vorige reizen Zijn Woord bevestigde met 

wonderen van genezing, bevrijding en redding. In een 

tijd waarin het Woord schaars te vinden is, is het een 

grote bemoediging wanneer voorgangers werken met 

de woorden die de Heilige Geest in hun gemeente 

gebracht heeft. Het Woord maakt immers levend, 

niets anders. Vernon zal ook nog in gemeenten 

spreken waar hij nog niet eerder geweest is. Op weg 

naar huis maakt hij nog een korte stop in Curaçao, 

waar hij ook nog enkele samenkomsten heeft. 

 

Nederland 

U bent altijd welkom bij de samenkomsten die wij 

regelmatig houden op vrijdag en/of zondag in 

Zwijndrecht. In januari heeft Vernon gesproken 

tijdens een conferentie in Spijkenisse. Drie dagen 

Woord, Woord, Woord. Er is niets beters dan ons te 

verdiepen in het Woord van God. Wij vinden Gods 

mening immers belangrijker dan onze eigen mening, 

of die van mensen. Er is duidelijk geprofeteerd in de 

Bijbel dat er in de laatste dagen vele valse profeten en 

leraars zullen zijn. Alleen door ons te verdiepen in het 

Woord zullen we kunnen onderscheiden wat vals is en 

wat waar is. Uiteraard zullen we dat Woord dan wel 

moeten toepassen in ons leven. Dank God dat Hij ons 

de Heilige Geest heeft gegeven. De eerstvolgende 

‘Voice to the Nations’ seminar hopen we te houden 

op zaterdag 20 april. 
  

We bidden dat u uw Heer en Heiland in een nieuwe 

dimensie mag leren kennen! Samen met u zien we uit 

naar Zijn komst, maar tot die tijd verheugen wij ons in 

Hem, en in alles wat Hij doet hier op aarde. 
 

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. 

Voice to the Nations Seminar 

Zaterdag 20 april 2019    14.00 - ± 18.00 u    

        (13.30 u koffie) 
            

     Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 
 

Voice to the Nations 

Vrijdag  22 februari, 1, 8 en 15 maart 19.30 u 
 

Zondag 24 februari, 3 en 17 maart,   10.30 u 

               14 en 21 april        
 

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 
 

Voice to the Nations met Ans Davis 

Zondag 24 en 31 maart, 7 april    10.30 u 
 

 Gebouw: 'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 
 

Heavenly Touch, Almere 

Zaterdag 2 maart       15.00 - 18.00 u 
 

Chr. Gem. De Wegwijzer 

Makassarweg 80, 1335 HZ  

Almere-Buiten 
 

Ruach Ministries, Dordrecht 

Zondag 10 maart       10.00 u 
 

Muziekcentrum Benevia 

Spirea 7, 3317 JP  

Dordrecht 

 

 

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) 


