
Getuigenis van een simpele volgeling van Jezus, samen met zijn gezin. 

Opgegroeid in een Oud-gereformeerd gezin, vervolgens gekozen om te genieten van de wereld. Want de 

kans dat God mij uit zou kiezen was toch nihil. Hierdoor verslaafd geraakt, vooral aan het spelen van 

online video games. Maar aan het einde van mijn 24e levensjaar kwam Jezus terug in mijn leven. Het was 

een gevecht in mijn hart tijdens het spelen van het computerspel. Maar God won en ik leerde Hem 

kennen als een God van liefde en rechtvaardigheid samen. 

Na de doop ging alles in een sneltreinvaart. In de Bijbel zag ik dat mensen in Geest en kracht wandelden. 

Wonderen waren normaal. Daarom verlangde ik er ook naar, maar in de gemeente waar ik heen ging 

was het geen gewone gang van zaken. Op YouTube kwam ik filmpjes tegen van mensen die de straat op 

gingen en mensen de handen oplegden en ook daadwerkelijk genezing zagen. Mijn hart stond in brand, 

dit wilde ik ook! Jezus had mijn hele hart en iedereen moest het horen dat Jezus redt.  

Mei 2017 hebben mijn vrouw en ik onze reguliere banen opgezegd en in juli hebben we ons huis 

overgedragen aan de nieuwe eigenaars, waarna we naar Denemarken zijn gegaan voor een training van 

“The Last Reformation”. Vanaf oktober hebben we rondgetrokken om te discipelen door Europa, met 

name Engeland, Zwitserland en Schotland. Maar vervolgens ook 3 maanden in Curaçao en Bonaire. Het 

is alsof we in het boek Handelingen leven! 

Tijdens het discipelen verblijven we voornamelijk bij mensen thuis. En helpen hen om de straat op te 

gaan, zieken genezen, evangelie verkondigen, demonen uitdrijven, dopen in water en Heilige Geest, etc. 

Zowel het praktische als het theoretische komt aan bod. Mensen maken een transformatie mee. En ze 

zien dat God hen echt wil gebruiken. Nemen nieuwe geloofs-stappen en worden uitgedaagd in hun 

denken. Hierdoor raken ze (nog meer) in vuur en vlam, om het Koninkrijk van God te verkondigen.  

Momenteel verblijven we in Nederland, Kapelle (Zeeland). Om de heiligen hier toe te rusten tot werk 

van dienstbetoon. Zodat wij allen opwassen tot de volheid die in Christus is.  

Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus! 

 

Facebook: volg ons op missie over de wereld 

Youtube kanaal: voor verschillende filmpjes op missie 

Samantha en Freek van Breugel, met de kinderen Shannah, Hadassah en Tabitha 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004766477271
https://www.youtube.com/channel/UC5CNQDoQ_lagoe-JakWX_Fg?view_as=subscriber

