Team DPM, v.l.n.r.: Aron, Timo, Ivar, Loes & Paul

“WE WILLEN MENSEN
BLIJVEN VERBINDEN
AAN DE KRACHT VAN
GODS WOORD”
Door Henk Wind, bestuurslid DPM Nederland.

N

a 25 jaar heeft DPM Nederland een
nieuwe directeur. Paul Storms is de
opvolger van Ivar van der Sterre, zoals we in onze vorige mailing al meldden. Als
bestuur zijn we hier blij mee en zijn we dankbaar voor Gods leiding en voorziening hierin.
We geloven dat het werk van DPM Nederland onder zijn leiding nog lange tijd tot zegen en opbouw mag zijn voor het Lichaam
van Christus. We wensen en bidden Paul
Gods rijke zegen toe, zowel in zijn gezin als
in zijn werk voor DPM. Zoals beloofd stellen we hierbij Paul graag nader aan u voor.

Eerst even een korte introductie; wie is Paul
Storms?

Ik ben 36 jaar, sinds 2008 getrouwd met Anna en
we zijn ouders van Micha (7) en Daniël (5) en binnenkort een derde kindje. Ik ben geboren in Rotterdam
als zoon van een dominee en een verpleegkundige.
Vanwege de beroepen van mijn vader heb ik in Groningen, Apeldoorn, Zeewolde en Lelystad gewoond.

Heb je altijd het verlangen gehad om fulltime in
het Koninkrijk van God te werken?

Nee, ik heb een jaar journalistiek gedaan omdat ik in de sportjournalistiek wilde werken. Als
een van de velen. Maar dat veranderde door de
start van de Ronde van Italië in Nederland. Ik
had niet zo veel met wielrennen, maar klasgenoten waren daar al weken van tevoren mee bezig.

“Ik wil bezig zijn met dingen die
eeuwigheidswaarde hebben.”
Wat een happening! Toen ik drie dagen na de start
vroeg hoe het geweest was, vonden ze het echter alweer oud nieuws... Toen klikte er iets bij mij:
ik wil bezig zijn met dingen die eeuwigheidswaarde hebben! Via een interkerkelijke bijbelstudiekring
kwam ik in aanraking met Jeugd met een Opdracht..

Ik ben toen gestopt met journalistiek en heb een
DTS (Discipelschap Training School) in Hawaï gedaan. Vervolgens heb ik theologie gestudeerd aan
Azusa Theologische Hogeschool in Amsterdam.

Wat was je eerste kennismaking met het onderwijs van Derek Prince?
Die was eigenlijk niet zo positief. Mijn ouders hadden
wel wat boeken van hem in de kast staan, maar op
Azusa moesten ze weinig hebben van Derek Prince.
Ze hadden veel kritiek op zijn onderwijs en omgang
met Bijbelteksten. Ik heb nog een kritisch werkstuk
gemaakt over Dereks tekstgebruik in het boek ‘Zegen of vloek’. Dat knaagde toen wel al bij mij, maar
ik wist ook dat God mij had geroepen om mijn studie daar te doen en daarbij niet in discussie te gaan.

Hoe ben je dan toch bij Derek Prince Ministries
Nederland terecht gekomen?

Na mijn studie werd ik in 2009 jongerenwerker
bij een gemeente in Doetinchem. In 2010 kwamen
Ivar en Marly van der Sterre ook naar Doetinchem.
Ik vond in Ivar een bijzondere gebedspartner. Later, in 2016, werd ik gevraagd om bij DPM te komen werken om me bezig te houden met de online cursussen. Ik werd daar heel enthousiast over.

“Ik wist dat God mij had geroepen om
mijn studie daar te doen en daarbij
niet in discussie te gaan.”
Het onderwijs van Derek verandert levens, het confronteert, het bemoedigt en het bouwt op. Ik kwam
tot de conclusie dat Derek op zijn minst wel wat
meer respect had verdiend. Hij zei ook niet zo maar
wat; hij was wel professor aan de Universiteit van
Cambridge. Na verloop van tijd bij DPM Nederland
voelde ik dat God mij vroeg: Are you in or are you
out? Ik heb toen gezegd: I am in! Vanaf dat moment
heb ik me gecommitteerd aan DPM Nederland.

Welk onderwijs van Derek Prince heeft je het
meest aangesproken?

‘Beloofd land’ heeft mij echt verder geholpen. Ik stond
altijd wel positief tegenover Israël, vanuit de trouw
van God, Zijn eeuwigdurende verbond en wat er staat
in Romeinen 11. Maar ik had soms wel moeite met Israëls handelen en kon dat niet goed plaatsen. Derek laat
vanuit Ezechiël zien dat God eerst het land en het volk
gaat herstellen en dat dan pas de Geest komt, en niet
andersom. En dat gebeurt ten bate van ons, heidenen!
Maar ook het onderwijs ‘Zij zullen boze geesten uitdrijven’ vind ik geweldig. Dat is heel gebalanceerd
en heel belangrijk onderwijs. Dat zou eigenlijk in
elke theologische opleiding een plek moeten vinden.
Ook ‘Ik vergeef je’ is zo’n thema. Tegenwoordig benaderen we vergeving vooral vanuit onszelf: ver-

geven zet je zelf vrij. En dat is ook zo, maar Dereks
onderwijs benadrukt ook een andere kant. Die is confronterend, maar wel waar: wie niet vergeeft, wordt
zelf ook niet vergeven. Dat is pittig, maar je hebt er
wel wat aan. Het is radicaal en gegrond in het Woord.

“Derek verbindt het geschreven Woord
met het werk van de Heilige Geest en
dat is nodig om staande te blijven”
Tot slot, hoe zie je de toekomst van DPM?

God heeft me duidelijk laten merken dat Hij het werk
van DPM ook naar de toekomst toe belangrijk vindt.
Daar ben ik heel dankbaar voor, want het geeft vertrouwen. Het onderwijs van Derek Prince is betrouwbaar en gedegen Bijbelonderwijs. In deze tijd wordt
veel geschud aan dingen die we altijd voor waar hebben
gehouden. Dan is het belangrijk om geworteld te zijn in
Gods Woord, onder leiding van de Heilige Geest. Derek verbindt in zijn onderwijs het geschreven Woord
met het werk van de Heilige Geest en dat is nodig om
staande te blijven. Het is nodig om daar elke dag mee
gevoed te worden. We willen daarom mensen blijven
verbinden aan die kracht van Gods Woord.
De vormen waarin we dat doen, zijn actueel en blijven
we vernieuwen. Naast de boeken zijn dat bijvoorbeeld
de proclamatiekaarten. Ook blijven we het aanbod van
internetcursussen uitbreiden en dagelijkse overdenkingen rondsturen. We bereiken daar heel veel mensen
mee. En vorig jaar hebben we voor de eerste keer een
conferentie gehouden, wat we binnenkort opnieuw
gaan doen. We zien positief en met verwachting uit
naar wat God verder gaat doen door DPM Nederland,
tot opbouw van Zijn Lichaam. En ik hoop met ons team
nog vele jaren mee te mogen werken aan het grote
wereldwijde plan van God. Ik ben God heel dankbaar
voor ons team, voor Jetty Tigchelaar onze vrijwillige
vertaalster en voor al die andere mensen die het werk
van Derek Prince Ministries ondersteunen. Ik
hoop er vele te ontmoeten of te spreken
aan de telefoon!

