Stichting Eljakim Ministries
Waarom we het doen
De stichting Eljakim Ministries werkt vanuit een Bijbels principe. In 1976 werd begonnen met het
vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Bekendmaken dat God niet wil dat we in angst en
onzekerheid leven, maar dat vrijheid en blijdschap beschikbaar zijn door het offer van Gods enige
zoon. De volgende teksten zijn daarvoor kenmerkend:

Matteüs 28, vers 19 en 20 – Jezus zegt daar het volgende:
‘Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten
mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen
om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat
de nieuwe wereld komt.’

Marcus 10, vers 13 t/m 16 – Jezus zegent de kinderen
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou
aanraken. Maar de leerlingen hielden de mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij
zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor
hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een
kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’ Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.
Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

3 Johannes, vers 2 t/m 4 – Johannes schrijft aan zijn vriend Gajus
‘Beste vriend, ik hoop dat alles goed met je gaat, en dat je gezond bent. Ik weet dat het in ieder
geval goed gaat met je geloof. Want kortgeleden kwamen er een paar rondreizende christenen bij
mij, die vertelden hoe trouw jij bent aan het geloof. Ze vertelden dat jij volgens Gods waarheid
leeft. Daar ben ik heel erg blij mee. Als ik hoor dat mijn leerlingen volgens Gods waarheid leven,
geeft mij dat veel vreugde. Niets geeft mij meer vreugde dan dat!’

Visie
Onze visie is om de volheid van het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dat doen we
vanuit het onfeilbare woord van God - de Bijbel – in woord en daad. Ons primaire aandachtgebied
is de deelstaat Minas Gerais in Brazilië, maar beperkt zich daartoe niet.

Matteüs 18, vers 4 en 5 – Jezus zegt daar:
‘Je moet jezelf net zo belangrijk maken als dit kind. Dan zul je de belangrijkste zijn in Gods nieuwe
wereld. De mensen die in mij geloven, zijn net zoals kinderen. Iedereen die hen met open armen
ontvangt, die ontvangt mij.’

Daarom willen we:

-

Het kind brengen
Het kind brengen
gemeenschap
Het kind brengen
noden
Het kind brengen
Het kind brengen
eervol bestaan

tot het christen zijn in geloof en daden
tot het worden van een verantwoordelijk lid voor zijn gezin, gemeente en
tot het zichzelf onderhouden en het kunnen delen met anderen in hun
tot lichamelijk en sociaal welzijn
tot het krijgen van gelijke rechten en de kans om te strijden voor een

Missie
Onze missie is opgebouwd uit de volgende hoofdpunten:
-

Het stichten, opzetten en/of ondersteunen van christelijke geloofsgemeenschappen in
Brazilië met als voorbeeld de gemeentes in Nazareno en Ibituruna (beide in Minas Gerais)
Het stichten, opzetten en/of ondersteunen van sociale, beroepsvoorbereidende en werk
verschaffende projecten ten bate van de plaatselijke bevolking
Het exploiteren van een boerderij ten bate van de semi-internaten (CEBEM) in Nazareno en
Ibituruna
Het uitzenden en ondersteunen van zendelingen

Beleidsplan 2015-2019
In een separaat beleidsplan worden bovengenoemde punten uitgewerkt tot een samenhangend
geheel.

