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Dit is de Oktober DTS!

 

Ah wat is dit een heerlijke groep! Wat is het fijn om samen met deze groep geweldige mensen

God beter te mogen leren kennen, en samen te groeien! Dit is de Oktober DTS - met een

focus op vluchtelingen, en ook op muziek en aanbidding. De groep heeft 7 verschillende

nationaliteiten: Engeland, Australië, Canada, Zuid-Korea, Papua Nieuw Guinea, Nederland en

Noorwegen! We zijn inmiddels net begonnen aan week 8 van de 12! 

Een paar hoogtepunten:

Tijdens de week over het karakter van God, had de spreker het over hoe God zo

dichtbij ons is. Jun, uit Zuid-Korea stak hij zijn hand op: "Je zegt wel dat God dichtbij is,

waarom heb ik Hem dan nog nooit dichtbij gevoeld?" .. De spreker wachtte met

antwoord geven, en Jun barstte opeens in tranen uit. We kwamen om hem heen en

begonnen te bidden, terwijl Hij bleef huilen. Na een paar minuten vertelde hij: "Nadat

ik die vraag stelde, voelde ik God opeens ZO dichtbij, alsof God zelf het antwoord
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aan mij gaf."  Bijzonder!

Twee weken geleden hadden we een kampeer week - we verbleven op een boerderij

en hadden daar les, en mochten ook meehelpen op de boerderij! Voor een aantal van

de studenten was dit de eerste keer kamperen, en de eerste keer op een boerderij! Het

was een onvergetelijke week, waar we veel mochten leren (over onszelf, elkaar, over

God en ook over dingen zoals: hoe je biggetjes vangt, kippenhokken bouwt en bomen

plant!) Aan het einde van de week hadden we een tijd van gebed n.a.v. het onderwerp

van de week: Jezus als Heer in ons leven. Iedereen (zowel staff als studenten) had God

op een hele bijzondere manier ervaren deze week, en dit was duidelijk door de diepe

en emotionele gebeden om Jezus als Heer te erkennen in onze levens.

Vandaag had ik een gesprek met Amber - zij vertelde heel enthousiast over onze

evangelisatie tijd van afgelopen vrijdag. Ze wilde namelijk heel graag voor iemand

bidden tijdens evangelisatie, maar vond het ook heel eng om dat zomaar op straat te

doen. Samen met twee andere studenten vroegen ze in gebed of God haar de

vrijmoedigheid zou geven, én vroegen ze om iemand waarvoor ze mochten bidden. Een

paar minuten later begonnen ze een gesprekje met een mevrouw, en Amber vroeg heel

moedig of ze voor haar mochten bidden. De mevrouw vond dat prima, en Amber bad

voor haar. Zo simpel, maar zo geweldig, omdat Amber nog maar 5 weken geleden

voor het eerst in haar leven hardop had gebeden (en haar leven voor het eerst aan

Jezus gaf!) 

Over 5 weken gaan we alweer op outreach!! Waar gaan wij heen?

De eerste 3 weken blijven we in Perth en helpen we mee met een tienerkamp dat

YWAM elke zomer draait - meestal komen er zo'n 40 tieners! De DTS zal meehelpen

als staff op het kamp.

Daarna gaan we voor 4 weken naar Jordanië!

Hier zullen we voornamelijk met vluchtelingen werken, in twee verschillende plaatsen.

Meer informatie kan ik helaas niet geven, om de mensen waarmee we daar zullen

werken te beschermen.

We sluiten onze outreach af met 4 weken in Libanon!

Hier zullen we opnieuw met vluchtelingen werken, en hier mogen we ook

evangelisatie werk doen, dus we zullen veel de straat op gaan om over Jezus te delen.

Ik zal voordat we vertrekken nog wat meer over de outreach delen!



GEBED GEVRAAGD

Zo als altijd wil ik graag gebed vragen. Zou je willen bidden voor...
 
* De studenten: dat zij hongerig mogen blijven naar meer van God - en ze God
dieper en persoonlijker mogen kennen en ervaren - DAT zal hun leven voorgoed
veranderen!

* De staff: voor wijsheid, kracht en God's leiding over elke dag - van de mentor
gesprekken, tot de praktische dingen!

* De outreach: voor God's aanwezigheid en wonderen in deze bijzondere plaatsen in
de wereld die Hem hard nodig hebben! 

* God's voorziening: dat God in al onze (en ook mijn eigen) outreach financiën zal
voorzien!

Petra Zuidema @ Youth With A Mission, Perth - Australia
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