
 Nieuwsbrief Vernon Davis Ministries – december 2020   1 

Nieuwsbrief 
 

Beste partner, 

 

Maar nu kom Ik naar U toe en spreek 

dit in de wereld, opdat zij ten volle 

Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik 

heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft 

hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals 

Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit 

de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor 

de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van 

de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw 

woord is de waarheid. 

Johannes 17:13-17 (HSV) 

 

Veel mensen hebben het afgelopen jaar te maken 

gehad met uitzonderlijke omstandigheden en 

moeilijke situaties. Maar door de eeuwen heen zijn 

er over de hele wereld altijd mensen geweest die 

moeilijkheden hebben moeten doorstaan. En door 

de eeuwen heen is de Here Jezus altijd met ons 

geweest… en dat zal Hij ook altijd zijn, tot de 

voleinding van de wereld (Mattheüs 28:20). En wat 

zei Jezus vlak voordat Hij opvoer naar de Vader? Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, … hun lerend 

alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen 

(Mattheüs 28:19, HSV).  

 

In veel vervolgde landen zijn de omstandigheden 

normaal gesproken al veel erger dan waarmee wij 

nu door corona te maken hebben. En toch is de 

vervolgde kerk over het algemeen veel sterker en 

gelukkiger dan de Christenen in de westerse 

wereld. Wij kunnen elkaar videobellen en online 

kerkdiensten volgen; we kunnen in onze vele Bijbels 

lezen wanneer we maar willen (deden we dat 

maar!); we kunnen urenlang zingen en aanbidden 

in ons huis. Maar wat werkelijk de 

Tegenwoordigheid van God in ons leven brengt - en 

daardoor kracht en geluk - is het Levende Woord 

van God! 

 

In het Evangelie van Johannes (zie hoofdstuk 14-17) 

bereidde Jezus Zijn discipelen met veel onderricht 

voor op de moeilijke omstandigheden die Zijn 

Gemeente door de eeuwen heen zou moeten 

doorstaan. Maar Hij zou de Heilige Geest sturen om 

bij ons te zijn; Die zou voor ons een Trooster zijn, en 

ook de Geest van de  waarheid. God wil altijd bij ons 

zijn en juist door Zijn Woord wil Hij ons vrede en 

blijdschap geven, wat onze omstandigheden ook 

zijn.  

 

Bij onze samenkomsten draait het niet om gezellig 

samen zijn of liedjes zingen; het gaat om het Woord 

van God. En juist dát essentiële deel van de kerk kan 

via internet gewoon doorgaan, waardoor de Heer 

Zijn gemeente kan blijven opbouwen. 

 

Hoewel het soms lastig is, hebben wij ondervonden 

dat de Gemeente het niet alleen overleeft, maar 

nog sterk kan zijn ook. De afgelopen maanden heeft 

Vernon vaak gesproken over het vaste voedsel dat 

de Gemeente nodig heeft; door het eten van het 

Woord van God kunnen we sterk worden, sterk 

blijven, toenemen in kracht. Gods Woord is levend 

en krachtig en kan werkzaam zijn in ons, als wij 

bereid zijn het aan te nemen (1 Thessalonicenzen 

2:13). En wanneer Gods Woord uitgaat, is dat nooit 

krachteloos: 

 

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het 

zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal 

doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 

hetgeen waartoe Ik het zend. 

Jesaja 55:11 (HSV) 

 

Er zijn nog talloze andere kostbare 

Schriftgedeelten, die we hier nu niet allemaal 

kunnen noemen. Ik bid dat wij uit onze 

omstandigheden, hoe ze ook mogen zijn, iets goeds 

laten voortkomen: een (grotere) honger naar Gods 

Woord, om Hem diep en persoonlijk te leren 

kennen, en Zijn Tegenwoordigheid, liefde, kracht, 

troost, enzovoort te ervaren. Laat dat onze focus 
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zijn. Want het gaat niet om corona; het gaat zelfs 

niet om onszelf. Het draait allemaal om God! 

Geliefden, laten we God zoeken, want Hij is ons 

leven.  

 

Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u 

blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord 

hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader 

blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: 

het eeuwige leven. 

1 Johannes 2:24-25 (HSV) 

 

 

Zendingsreizen 
 

Trinidad - maart 2020 

In maart was Vernon weer in Trinidad, waar hij in 

verschillende gemeenten het Woord kon brengen. 

Maar in de derde week van de reis voerde de 

regering van Trinidad een lockdown in, waardoor 

de samenkomsten van de laatste week helaas niet 

konden plaatsvinden. Maar Tisha en Rodney, bij wie 

Vernon logeerde, hebben toen Vernons 

boodschappen live uitgezonden via Facebook, 

gewoon vanuit de huiskamer. Zo kon Gods Woord 

toch aankomen bij de mensen die van plan geweest 

waren naar de diensten te komen. Zij werden 

bemoedigd, en daardoor wij ook. 

 

Internationaal 

De Voice to the Nations gemeente in Trinidad gaat 

ook gewoon door. Via Youtube volgen zij ook 

regelmatig onze diensten. Vernon heeft veel 

contact met hen en hoopt uiteraard dat hij hen 

allemaal weer snel kan bezoeken. 

 

We danken God voor de moderne technologie, 

waardoor Vernon in contact kan blijven met 

mensen over de hele wereld. Hij heeft bijvoorbeeld 

de afgelopen maanden regelmatig gesproken in 

‘online samenkomsten’ in Indonesië en Maleisië. 

Het Woord van God en de Heilige Geest kennen 

geen grenzen. 

 

Nederland 

Ook in Nederland hebben wij vanaf half maart geen 

samenkomsten in een gebouw gehouden. Maar de 

kerk ging gewoon door! De diensten zijn 

uitgezonden via ons kanaal op Youtube (en zijn daar 

ook allemaal terug te kijken). 

 

Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van 

de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag 

worden, zoals ook bij u. 

2 Thessalonicenzen 3:1 (HSV) 

 

Verder staan we klaar om ook in 2021 weer 

daarheen te gaan waarheen de Heer ons zendt… of 

te blijven waar Hij ons hebben wil. We zien ernaar 

uit voor Hem te mogen blijven werken en ervan te 

genieten Zijn Woord en de Heilige Geest redding, 

bevrijding, genezing en opbouw te zien uitwerken! 

 

We bidden ook u het komende jaar alle goeds, 

geluk, gezondheid en Gods zegen toe! 

 

Uw medearbeiders in Christus, 

Vernon & Ans & Christa 
 

 

Agenda 
U kunt onze diensten elke vrijdag om 19.30 u en 

elke zondag om 10.30 u live volgen op Youtube: 

www.youtube.com/user/Voicetothenations1/live.  

 

In plaats van op vrijdag 1 januari, is de dienst die 

week op donderdag 31 december. 

 

 

Praktische informatie 
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