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Beste partner, 

 

“ … Wees op uw hoede dat u de 

Heere, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn 

geboden …. niet in acht neemt… Wanneer u eet, 

verzadigd wordt, … en ook uw zilver en goud 

toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas er 

dan voor op dat uw hart zich dan niet verheft en u 

de Heere, uw God, vergeet, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. … en dat u 

dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de 

macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij 

verworven. Maar u moet de Heere, uw God, in 

gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft 

om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond 

zou bevestigen…” 

Deuteronomium 8:10-18 (HSV) 

 

Wanneer we het moeilijk hebben, weten we 

meestal wel hoe we tot God moeten roepen. 

Maar als we eerlijk tegenover onszelf zijn, lijkt dat 

moeilijker wanneer de problemen weer zijn 

opgelost. In het Schriftgedeelte hierboven 

waarschuwt God de Israëlieten al van tevoren om 

niet te vergeten Wie hun Redder en Bevrijder is. 

En ik neem deze waarschuwing ook aan voor 

mijzelf. Als ik denk dat ik het bijvoorbeeld 

financieel gezien goed heb omdat ik zo hard werk, 

of omdat ik een goede baan heb, dan ben ik 

blijkbaar vergeten Wie gezorgd heeft voor die 

baan, of Wie gezorgd heeft dat ik gezond ben en 

kan werken, of Wie gezorgd heeft dat ik in deze 

omstandigheden heb mogen opgroeien.  

 

Op het moment dat we denken dat wij zo goed 

zijn, verdrijven we God van Zijn troon … en gaan 

we zelf op de troon zitten. Dank God, dat Hij ons, 

net als Israël,  op de proef stelt, om te zien of we 

Hem - volgens Jezus het eerste en belangrijkste  

 

gebod - liefhebben met heel ons hart, met heel 

onze ziel, met heel ons verstand en met al onze 

kracht. Dat is namelijk een hechte relatie hebben. 

God volledig vertrouwen en Hem dankbaar zijn 

voor Wie Hij is, en voor Zijn liefde voor ons. Alleen 

als je die liefde van God ervaart, wil je ook een 

relatie met Hem hebben. Een relatie die niet 

gedwongen is, maar vrijwillig, met heel je hart, 

ziel, verstand en je kracht.  

 

Als je God zo kunt vertrouwen, ben je ook 

dankbaar voor Zijn geboden. Die zijn dan ook niet 

zwaar voor jou, maar geven je juist verlichting. Je 

vertrouwt God volkomen op Zijn Woord. In 

Hebreeën 8:6 lezen we hoe Jezus Christus onze 

Middelaar is van een beter verbond, met betere 

beloften. In het Oude Testament was het verbond 

al dat God Zijn volk goed zou doen, en geen 

kwaad. Als wij inderdaad een beter verbond 

hebben, waarom is het dan zo moeilijk om ons 

aan onze kant van het verbond te houden, 

namelijk Hem gehoorzamen? Als wij werkelijk in 

Christus zijn, is dat helemaal niet moeilijk. 

Gehoorzamen is niet moeilijk als je liefhebt en 

vertrouwt. We zien dan ook in de Bijbel dat 

wanneer het misging met Gods volk, de oorzaak 

altijd hun ongehoorzaamheid was. Oftewel, als ze 

dachten dat ze het beter wisten dan God, en Hem 

blijkbaar niet vertrouwden.  

 

Misschien is het een goed begin van het nieuwe 

jaar, om onszelf te onderzoeken. Ben ik werkelijk 

in Christus, en Hij in mij? Christus in ons heeft 

geen moeite met de geboden van God.  

 

Wij bidden dat u ook in het nieuwe jaar de liefde 

van God mag ervaren, ongeacht uw 

omstandigheden. God is namelijk groter dan uw 

omstandigheden en Hij is De Eeuwige God. 

Nieuwsbrief 
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Zendingsreizen 
 

Maleisië - 24 oktober tot 13 november 

Afgelopen maand was Vernon met een lid uit onze 

Voice to the Nations gemeente weer in Maleisië. 

Hij heeft daar het Woord mogen brengen in 

verschillende gemeenten. Een van de plaatsen 

waar hij bediende, is een methodistenkerk. Het is 

geweldig om te zien wat de Heilige Geest kan 

doen door de kracht van het Woord van God als 

mensen er open voor zijn. Gods Naam is wederom 

verheerlijkt doordat Hij velen heeft bevrijd en 

genezen. Tijdens deze reis ontmoette Vernon ook 

weer mensen die de vorige keer door God 

aangeraakt waren. We vinden het vooral fijn om 

mensen en hele kerken terug te zien die in de 

tussentijd zelf verder zijn gaan bouwen op het 

Woord. 

 

Nederland 

U bent altijd welkom bij de samenkomsten die wij 

regelmatig houden op vrijdag en/of zondag in 

Zwijndrecht. Er is niets beters dan ons te 

verdiepen in het Woord van God.    

 

Eind november hielden we een driedaagse 

conferentie vol met het Woord van God. We 

hopen ook in 2020 weer regelmatig een 

zaterdagse seminar te houden. De eerstvolgende 

seminars zijn gepland voor 18 januari en 15 

februari (zie agenda). 

  

Verder staan we klaar om ook in 2020 weer 

daarheen te gaan waarheen de Heer ons zendt. 

We zien ernaar uit weer voor Hem te mogen 

werken en ervan te genieten Zijn Woord en 

Heilige Geest redding, bevrijding, genezing en 

opbouw te zien uitwerken! 

 

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 18 januari      14.00 - ± 18.00 u    

            &        (13.30 u koffie) 

    15 februari 2020            

      'De Lunenhof' 

Moermond 57, 3334 CL   

  Zwijndrecht 

 

 

Voice to the Nations 

Vrijdag  3 & 10 januari     19.30 u 
 

Zondag 5, 12 & 19 januari      10.30 u 

                

  '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) 


