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Want in Hem woont 
het hele wezen van 
God in een lichame-

lijk gestalte. In 
Christus bent u dus 
volmaakt, want Hij 
is de hoogste heer-

ser en autoriteit 
over elke andere 

macht. 



Geliefde broeders en zusters in Christus, 
Vaak hebben mensen geen moeite om te geloven in een God 
of een hoger wezen. In God kunnen ze nog wel geloven, maar 
wat ze met Jezus aan moeten, weten ze niet. Vaak heeft men 
dan moeite met het feit dat Hij Zijn leven voor hen gaf...  
 
De bovenstaande tekst gaat duidelijk over wie Jezus is. Jezus 
heeft alles in Zijn hand, Hij is veel sterker dan elke andere 
overheid of macht. Hij heerst over alles. En bovenal zijn wij in 
Christus volmaakt. 
God de Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duis-
ternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn lief-
de  (Col. 1 13) We hoeven niet bang te zijn van de onzichtbare 
machten, Jezus staat er boven. Hij is de naam boven alle na-
men! Maar we moeten wel op onze hoede zijn, geef de Satan 
geen voet staat er in Zijn Woord. l voordat er iets bestond en alles wat be-

staat, is er dank zij Hem” 
Ik hoef jullie niet te vertellen hoe de wereld ten onder gaat 
aan de macht van de duisternis. Maar wij hebben een sterkere 
autoriteit “in ons”, die de wereld en zijn duistere machten 
overwonnen heeft. En daar gaat de bovenstaande tekst over. 
Paulus legt uit aan de Colossenzen dat je in Christus de hoog-
ste autoriteit hebt die er maar kan zijn. Een ongeëvenaarde 
kracht in jou. Dezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de 
dood. 
“HIJ WAS ER AL VOORDAT ER IETS BESTOND EN ALLES WAT  
BESTAAT IS ER DANK ZIJ HEM” Col. 1:17 
 
Om Zijn autoriteit te verkrijgen moet je Zijn autoriteit aan-
vaarden in jouw leven. Het is als het ware Jezus’ gezag aan-
vaarden op elk gebied van je leven. 
Ef 3:17: Opdat Christus door het geloof in uw harten 
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.  
Het is duidelijk dat Christus in jou kan groeien, door geloof. 
Alzo ook “Zijn autoriteit” die door jou heen werkt. Laat Chris-
tus toe om woning te maken in je leven, het is het beste leven 
dat er bestaat. In Christus vind je je ware ik, je identiteit. 
Zijn er stormen in je leven? Het is beter om met Jezus door 
de storm te gaan dan zonder Hem. Laat je oog gericht zijn op  
Jezus. Hou vast aan Zijn Woord. Weet wel één ding: Hij heeft 
ALLES IN ZIJN HAND. 
Laat de God van de vrede met jullie zijn.  

Dirk 
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UITNODIGING  KUISPLOEGJE 
We zoeken mensen die mee willen helpen 
om de zondag na de dienst de kerk te  
kuisen. We zouden één keer per maand op 
de zondagmiddag na de dienst met enkele 
mensen de kerk poetsen. We zullen  
daarmee ongeveer 2 uur bezig zijn.  
Iedereen die hieraan ook wil meehelpen, al 
is het bv. een uurtje, mag zich wenden tot 
Lydia. De volgende data zijn: 15/12/2019, 
12/01/2020, 09/02/2020, 08/03/2020, 
05/04/2020. 

Lydia 

• Ik heb tot op die dag nog nooit zo intensief met elkaar gebeden en 
een bijzonder grote betrokkenheid gevoeld.  

 
• Toen we voor elkaar moesten bidden is er voor mij ook gebeden 

geweest. Er is gebeden geweest voor emotionele genezing. Op dat 
moment heb ik Gods Geest mogen ervaren als een wind die over 
mij kwam. Het was aangenaam en bracht verkoeling gelijk op een 
zeer warme dag. Sindsdien ervaar ik ook een diepe innerlijke rust 
en blijdschap maar ook geen angst meer om gekwetst te worden. 
Achiel heeft ook ervaren dat Gods Geest bezig was. 

 
• Bij het zingen van het lied This is the Air I Breathe voeld ik echt hoe 

de levensadem van God in mij werd geblazen.  
 
• Ik werd innerlijk versterkt zowel door de studie als de heerlijke 

maaltijd en het samenzijn. Er was grote openheid in ons groepje 
waardoor ik een lastig probleem kon delen. Ik ondervond écht be-
grip en kreeg de nodige bemoediging.  

 
Wordt vervolgd... 

Nieuwsbrief gezin Da Silva Dequidt - September 2019 

2 Kor. 5: 20: Wij zijn boodschappers (ambassadeurs) van Christus. God 
doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: laat het 
in orde komen tussen God en u! 

 
Dag allerbesten van ons thuisfront, 
Brazilië staat in de kijker van de media op wereldvlak want de grote poli-
tieke kentering begin 2019 bracht heel wat opschudding. Bolsonaro is 
een godvrezend man die zijn land liefheeft en een bekwaam team van 
medewerkers heeft, die het land ahw uit een depressie halen op econo-
misch, juridisch en politiek vlak. Massale corruptiepatronen komen aan 
het licht en veel sleutelfiguren daarvan zitten nu in de gevangenis. De 
president heeft duidelijk vijanden, maar in Brazilië zelf heeft hij meer 
aanhangers en sympathisanten. Zijn jongere vrouw, Michele is een toe-
gewijde christen. Bid voor Brazilië. Deze week gaf Jair Bolsonaro de 
openingstoespraak in de Verenigde Naties in New York. Waarachtig en 
transparant waarbij hij bovendien alle eer aan God gaf!   
 
Het is nu bijna 7 jaar dat we in Uberlândia wonen. De tijd vliegt voorbij en 
we behoren nu allebei tot de derde leeftijd. Ik heb mijn 60ste verjaardag 
mooi gevierd, wat ook helpt om mijn leeftijd goed te assimileren. Hier in 
Brazilië word je IDOSO genoemd. In de praktijk zijn er bijzondere par-
keerplaatsen voor “idoso” en heb je voorrang aan de loketten en kas-
sa´s. Onze gezondheid is goed maar we hebben die courante stoornis-
sen die samengaan met onze leeftijd en als we gezonder zouden leven 
en eten zijn deze probleempjes  omkeerbaar. Dat is een blijvende op-
dracht die we soms vergeten. Lichaamsoefeningen zoals zwemmen en 
gym vind ik best leuk, maar door omstandigheden is het moeilijk om te 
volharden. Als je ten dienste staat van anderen moet je je ook vaak aan-
passen. Paulo moet dringend vermageren maar “hoe” ligt niet zo voor de 
hand. 
 
Nooit leefde ik in een stad waar België zo bekend is. Overal waar ik 
binnenga val ik op door mijn buitenlands accent. Als men hoort dat ik 
Belgische ben, vertelt men dat ze daar iemand kennen, hun vrienden of 
familie daar woont of ze zelf een periode werkten in België. Het ziet er 
naar uit dat we op lange termijn in deze stad zullen blijven wonen en van 
hieruit wel projecten kunnen realiseren in andere streken en landen. Het 
is een goede plek om oud te worden. Het klimaat is altijd warm. 



Onze 3 jongvolwassen dochters stellen het goed Godzijdank. Christel in 
Chili werkt in het (import en export) bedrijf waar ze stage deed en huurt 
nu een studentenappartement dicht bij haar faculteit waar ze in maart 
2020 verder gaat studeren voor ingenieur buitenlandse handel.  
Petra is de flinke moeder van Pedro, die een schattig en levendig kind 
is. Samen met Marcos strijden ze om hun zaak verder uit te bouwen in 
Sao Paulo. Zij werkt online als vertaler-tolk en deed onlangs een cursus 
voor omroepster. Thuis hebben ze ook wekelijks een bijbelstudiegroep. 
Daniela als zelfstandige fotograaf raakt meer bekend en heeft steeds 
meer klanten. Op Instagram kan je haar foto’s bekijken (#danysdequidt) 
Haar zoontje Ariel is al 5 j. en gaat ´s morgens naar de kleuterschool en 
in de namiddag naar de avonturenschool waar hij veel contact heeft 
met de natuur. Twee keer per week brengen we hem naar de zwemles. 
Wij zorgen vaak voor hem en staan in voor het vervoer van Daniela en 
Ariel. Het is toch een dankbare taak waar we vrucht van zien in hun le-
ven. 

Het netwerk Gracia y Cruz in Chili heeft dit jaar van Paulo veel aan-
dacht geëist. Soms een reis, en vaak videoconferenties online. Jonge 
leiders groeien niet alleen tot geestelijk volwassenen maar hebben be-
geleiding nodig.  

Onze gemeente “Luz do evangelho” in Uberlândia is deel van hetzelfde 
gemeentenetwerk Gracia y Cruz. We groeien in diepgang en toewij-
ding. We blijven nog samenkomen (3x per week) in onze woning en die 
van onze deelnemers. We kijken uit naar een multifunctionele ruimte 
dat tijdens de dag in de week ook nog andere functies kan vervullen 
naast onze samenkomsten. Paulo predikt, geeft bijbels onderricht en 
samen geven we discipelvorming voor enkele echtparen. Binnenkort zal 
ik, samen met Josy een reeks dynamische lessen geven voor alleen-
staande vrouwen in onze gemeente. 

In Ribeirão Preto (3 u. rijden van hier) worden de deelnemers van de 
huisgroep verder gevormd via bezoek en seminar eens per maand en 
wekelijks online. Langzaam maar zeker groeit de motivatie, de openba-
ring van het evangelie in hun levens. 

We bidden jullie Gods overvloedige zegen en gezondheid toe en blijven 
dankbaar voor jullie trouwe steun in gebed en gaven. 

Miche, voor het gezin DA SILVA DEQUIDT 

FEEDBACK MEDEWERKERSDAG 
zaterdag, 28 september 2019 

 

Er zijn die dag heel wat bijzondere dingen gebeurd. Daarom volgen hier 
wat (anonieme) getuigenissen van de aanwezigen: 
 

• Gods liefde is zo groot !!  Ik ervaarde door de Heilige Geest in ge-
bed voor iemand, waarvoor ik bad, dat deze persoon liefde moest 
doorgeven aan haar echtgenoot. En de bevestiging kwam, dat dit 
al lang haar verlangen was. De liefde van onze Heer is groot, 
amen. 

 

• God zegt mij om niet te twijfelen, maar verder de weg te bewande-
len in geloof.  

 

• We waren met z’n 4 in ons gebedsgroepje en om beurt baden we 
met z’n allen voor één van de vier. En zo kwam iedereen aan de 
beurt.  
Toen het mijn beurt was, ontving iemand een beeld van een groot, 
sterk & krachtig harnas. Mijn eerste gedachte kwam: Oei… en nu 
zal er gezegd worden, dat ik niet meer in eigen kracht de strijd 
moet strijden en meer op God moet vertrouwen – of zoiets. Het te-
gendeel echter gebeurde: Je hebt dit harnas doorheen vele jaren 
samen met God opgebouwd…  Wat een bijzondere bemoediging !  
Dank U, Heer. 

 

• Het gebed tesamen heeft me enorm bemoedigd met een woord, 
een zelfde beeld, dat ik zelf reeds jaren geleden heb gekregen: een 
dorre periode die afgesloten wordt en dat ik mag wandelen in groe-
ne weiden aan een rustige rivier. Alle eer aan God. 

 

• Ik heb een beeld gekregen waarmee ik iemand enorm bemoedigd 
heb. Alle lof aan Hem !!!    

 

• Tijdens het bidden voor elkaar werd bevestigd wat de Heer al door 
verschillende mensen tot mij had gesproken. Er werd ook gewezen 
op het belang van de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van de 
Heer en om dat te beseffen (zoals de wolk des dags en de vuurzuil 
des nachts). 

 


