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Geliefde broeders en zusters, 
 

Broeder Marcel Klerks heeft het op zijn hart gekregen om een gedachte met jullie te delen 

over 1 Timotheüs 4 : 16.  Boven  hoofdstuk 4 staat: de afval in de laatste tijden (HSV). 

Om die reden schrijf ik over dit onderwerp; en hoe actueel is dit geworden!  

Een klein voorbeeld: Wij hoeven maar om ons heen te kijken en we zien de afval van het geloof in onze 

Here Jezus Christus levensgroot voor onze ogen plaats vinden. 

Het lijkt allemaal onschuldig……. halloween: dit van oorsprong heidense feest wordt alom gevierd, op 

school, op de vereniging, in huis, heksen hangen aan de muur, hangen in bomen, staan in de tuin. 

Demonische maskers worden voor een paar eurocenten verkocht in de winkels. De mensen jagen elkaar de 

stuipen op het lijf. Waarom? Vraag je je dan af. Wat zoeken deze mensen. Waarom een feest wat met 

‘kwade’ geesten te maken heeft. Dit halloween feest maakt zichtbaar waar mensen zich naar uitstrekken. 

Naar een geesteswereld waarin God geen plaats heeft. 

Op veel plaatsen loopt de kerkgang terug. Het geloof krijgt geen plaats meer in het leven. Plezier maken, 

uitgaan, zelf wel uitmaken wat goed is, een losbandig leven leiden, viert hoogtij. IK bepaal zelf wel wat 

goed voor me is. Daar heb ik geen Bijbel of God voor nodig. 

 

Om in de doelstelling van Steward to Joseph te blijven: een warm hart voor het Joodse Volk te hebben en 

het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, wat vindt op dat vlak allemaal plaats: 

Ontkenning van de holocaust, ontkenning dat het Joodse volk Gods volk is, ontkenning dat het huidige 

grondgebied van Israël Joods grondgebied is, ontkenning dat Jeruzalem een Joodse stad is. En zo zijn er nog 

meer voorbeelden te noemen. 

Zo zie je wat er om ons heen gebeurt en zo ook stormt het om ons heen, om onze kinderen en om Gods 

volk. Maar wat hebben wij dan om ons aan vast te houden: Wij houden ons vast aan de God van Abraham, 

Izak en Jacob. De God die ons Zijn Woord gegeven heeft. Laten wij ons dan de woorden uit 1 Timotheüs 4 : 

16a ter harte nemen: Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. 

Ik wil u graag nog een persoonlijke gedachte meegeven: Geeft acht op elkaar, bemoedig elkaar, heb elkaar 

lief zoals ook onze Here Jezus Christus ons lief heeft en spoor elkaar aan om Gods weg te blijven 

bewandelen. Vraag Hem om hulp en hij zal jullie zegenen.                             Martin Moerland  (Voorzitter) 

 

                                                                                     ~ ~      ~ ~ 

`Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, 

zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.`  1 Timotheüs 4:16 



 

“Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen”.  1 Tim 4:16b 

Want wanneer... geeft aan dat er een niet mis te verstane belofte verbonden is aan de 

woorden die hiervóór geschreven zijn. Wat is de belofte? Het behoud van uzelf.....als ook 

van hen die u horen. 

De aangesproken persoon is niet slechts een prediker in een gemeente, maar iedereen 

die vandaag de dag de moed heeft, om het Evangelie van de Here Jezus door te geven. Zo 

ook voor een ieder die de gezonde, compromisloze leer van Gods Woord door geeft aan 

elk ander mens, die jouw woorden in zich kan opnemen. Het eerste gedeelte van deze belofte is: jij, die 

dit doorgeeft, zal staande blijven in de gezonde leer. Daarvoor zorgt God Jahweh, door Zijn Heilige 

Geest. En....Hij belooft dat ook zij die deze gezonde leer horen, behouden zullen worden.  Hoe dit zal 

gebeuren en wanneer dit zal gebeuren is een vertrouwenszaak van onze kant. Onze opdracht is om dit 

Woord te laten horen. En dan zorgt de Heer ervoor dat het die harten raakt die dit Woord horen. Jesaja 

55:11 en Romeinen 10:13,14 spreken deze belofte uit. “Zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond 

uitgaat, het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal 

voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”.   En... “Want iedereen die de Naam van de Heere zal 

aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij 

in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”  

Ik wil iedereen bemoedigen! De moeder, de vader, de jongere, de oudere, de leidinggevende, de 

‘eenvoudige’ werknemer, de onderwijzer, de leerling, iedereen die met andere mensen contact heeft, 

om moed te vatten om de Bijbelse principes op een liefdevolle, barmhartige en genadevolle wijze aan 

hen bekend te maken EN....zelf jouw eigen doctrine en dat wat je hoort prediken, te blijven toetsen aan 

het Woord van God. En tevens toe te laten dat Gods Geest jou overtuigt van Jahweh’s, waarheid. Ga je 

momenten ervaren waarin jij je alleen gelaten voelt? Ja! Maar VOLHARD hierin! Jij zult dan niet 

meegesleurd worden in de sterke stroom van de wereld, die nog onder satans heerschappij is. Jij zult 

rechtop blijven staan en kan zelfs tegen de sterke stroom van misleiding die in de Christelijke wereld 

zich zeer breed maakt, in lopen. Dat is de belofte die onze Schepper en Vader  Jahweh geeft in Zijn 

Woord, Die naar ons toe kwam in Zijn Zoon, onze Heiland, Jeshua!                             Marcel Klerks  

                                                                                                    ~ ~  ~ ~ 

 

                                             
 
Enkele hoogtepunten van de outreach van afgelopen november, samen met drie andere 
broeders, wil ik hierbij met u delen: Bij de Kotel (bij velen bekend als de Klaagmuur) 
ontmoetten we een ultra orthodoxe man, met de naam Michaël. Hij sprak ons aan en we 
hadden een heel boeiend gesprek, waarbij de Schrift openging. Hij haalde diverse keren een 
Bijbelboek uit de bibliotheek van de Kotel om na te gaan of het klopte wat we zeiden. Hij was 
steeds verbaasd en enthousiast als we een Hebreeuwse tekst deelden die duidelijk over de 

Messias ging bij Zijn eerste komst, als de lijdende Knecht en het 
geboren Kind dat de Vredevorst zal worden. Hij gaf uiteindelijk wel aan 
om het bij ‘zijn rabbi’ te verifiëren. We vertelden hem dat het beter 
zou zijn om het zelf aan God te vragen, omdat zijn rabbi vermoedelijk 
vooringenomen was om Yeshua (nog) niet als Messias te willen 
aanvaarden. 
Een andere dag stapten we in de Jaffastraat een winkeltje binnen, dat 
gerund werd door een man op leeftijd, de orthodoxe David. We 
spraken een tijdje en hij had al snel door dat we geen christenen 
waren, zoals het beeld dat hij normaliter bij de volgelingen van Yeshua 
had. Het feit dat wij de shabbat en de overige feesten van de Heere 
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vierden maakte hem blij en gaf hem de mogelijkheid om veel dieper met ons te kunnen spreken over allerlei 
Bijbelse thema’s. Hij erkende dat Yeshua toch wel een ‘goede Jood was’, die mogelijk zelfs de Messias zou kunnen 
zijn. Hij, Die ook van de Torah hield en deze nooit heeft afgeschaft. U moet weten dat zulk soort conclusies en 
openheid zeer uniek zijn en echt van de laatste tijd. God is bezig onder Zijn volk! Na ruim anderhalf uur gesproken 
te hebben gingen we weer verder, met de vraag of we deze week nog eens langs mochten komen. 
 

Ongeveer halverwege de outreach zijn we een dagje vanuit Jeruzalem naar de bergen van Judea en de Dode Zee 
gegaan. Onderweg dronken we wat bij bedoeïenen. We legden het evangelie uit aan een jongen van circa 25 jaar 
oud, genaamd Eagel en we zongen wat liederen in het Arabisch. Hij was zo blij dat hij voor het eerst van zijn leven 
het goede nieuws mocht horen over de God die vergeving en redding van zonden heeft geschonken in Zijn Zoon 
Yeshua. Samen zongen we in het Arabisch ‘Kom in mijn hart Heer Jezus’, we gaven hem een getuigenisboekje en 
konden met hem bidden. Wat ook bijzonder was: een uurtje daarvoor waren we zijn broertje (Isa, een 
schaapherder) al tegen gekomen bij zijn schapen en ook hem hadden we een boek over Yeshua gegeven. Later die 
dag hadden we ook een bijzondere ontmoeting met drie Joodse jongens: Dror, Omer en Dani. We vertelden dat we 
niet als toeristen naar Israël waren gekomen, maar juist om het volk te bemoedigen. Ook vertelden we dat hoewel 
gelovig  in Yeshua, we onszelf toch niet echt als christenen zagen (Ter verduidelijking: in Israël ziet men christenen 
als een verzamelnaam voor onder andere rooms katholieken etc.; en het woord christen is voor velen synoniem 
aan ‘nazi’ na ruim 1600 jaar bloedige kerkgeschiedenis). We vertelden dat we ons juist heel erg verbonden voelden 
met het Joodse volk, liefde hadden voor zowel het Nieuwe als het Oude Testament en daar ook naar wilden leven. 
Dit alles vonden ze zo bijzonder, dat ze met dankbaarheid een aantal boekjes aannamen (Getuigenissen van 
gelovigen en Yeshua in de Tenach (het Oude Testament)). We legden ook uit dat het volk Israel in het verleden zijn 
leiders wel vaker eerst afgewezen had (denk aan Jozef, Mozes en David), maar hen in tweede instantie wel 
aanvaardden. Daarom is het helemaal niet vreemd dat dit ook zo gegaan is met Yeshua! Dat raakte met name 
Omer heel diep, hij was zichtbaar aangedaan toen hij deze feiten herkende en zich realiseerde wat voor een diep 
geheim er zit in het leven van deze typen uit het Oude Testament. Moge God met Hem tot Zijn doel komen, dat hij 
Yeshua zal vinden als de Messias! De volgende dag bezochten we nogmaals de Joods orthodoxe David in zijn 
winkel. David vertelde dat het werk wat wij doen heel belangrijk was en tot zegen voor Israël. God zij dank: Hij nam 
een boek aan (de Messias in de Tenach) en beloofde dit te gaan lezen. Dat was echt een hele bijzondere 
gebedsverhoring. 
 

Later gedurende de outreach bezochten we nog vele soldaten, in de legerbasis of op missie ergens in de woestijn. 
De stress die deze jongens en meisjes hebben – juist zij die dichtbij aan de grens gelegerd zijn –  moet niet 
onderschat worden. Gedenk hen a.u.b. in uw gebeden. Zo stuitten we vlak bij Gaza op een tankunit, geleid door de 
commandant Yehoshua. De overige 4 waren Shlomo, Shlomo, Omer en Omer. We zongen enkele liederen en 
dronken wat thee, terwijl we vertelden hoe mooi het is om als één unit een leider te hebben die dezelfde naam 
heeft als onze Verlosser. Zij hoorden ons getuigenis en hoe we uitdrukking gaven aan ons geloof. Ook namen ze alle 
vijf een boekje aan. We hopen en bidden dat het getuigenis wat we van onze Heer en Heiland mochten geven hen 
altijd bij zal blijven, hen zal vertroosten in de moeilijkheid en dat Hij voor hen de Weg tot de Vader mag worden! 
 

Tenslotte mochten we in Be’ersheva een mooi gesprek hebben met Isaï, een twintiger met een orthodoxe 
achtergrond, maar die op zijn eigen manier geloofde. Hij was alle tradities zat; het was een zwaar juk geweest wat 
niet met vreugde te dragen was. Hij realiseerde zich tijdens ons gesprek dat Yeshua evengoed tegen de menselijke 
- farizese /orthodoxe tradities was. Hij raakte wel verward door deze nieuwe inzichten, maar ons advies was om 
het zelf aan God te vragen en de schrift te onderzoeken. Ook dit gesprek was door God geleid. Aan Hem alle dank 
en eer; en moge Hij de vrucht geven op het werk wat we uit Hem en door Hem mochten doen, zodat het volk en 
dan met name de Joodse leiders in Jeruzalem spoedig zullen gaan roepen: Baruch haba beShem Adonai. Met een 
hartelijk shalom en dank voor jullie gebeden –                                     Arie van Ooijen ( Secretaris / Penningmeester) 

                        
 

 

 

 

 



 

Bedankt voor uw gebed, bemoediging, financiële steun, 

interesse en uw partnerschap! 

1.Toevallige ontmoeting? 

2. Verbinding - doorverbinden. 

3. Juiste tijd, juiste plaats 

                                                                                    

 

Gedurende Shavuot (wekenfeest) bestuderen Joden de gehele nacht 

het boek Ruth en is het bij de Kotel ( “klaagmuur” ) enorm druk. 

Tijdens deze nacht zijn we in een Jeshiva (Bijbelschool) geweest, waar diverse lezingen werden 

gehouden. Één daarvan had de titel “de perfecte Rabbi”.  Uiteraard gingen onze gedachten hierbij uit 

naar Yeshua. De lezing ging o.a. over de mondelinge Torah, hoe de rabbi’s door de eeuwen heen van 

mond tot mond diverse uitleggingen ontvingen. Uiteindelijk kwam de spreker uit bij Mozes, die zelf de 

woorden van God (de grote Leermeester) had ontvangen. Hij legde nadruk op het 

daadwerkelijk doen van de Torah,  waarbij hij met de volgende woorden afsloot 'wie 

of wat volg je? Een dode Torah-rol of de levende Torah?” Het Woord is in Yeshua vlees geworden. Was 

deze man al gelovig? Ik denk dat hij er heel dichtbij is. Na afloop spraken we met hem. Hij bleek de 

schoonzoon te zijn van een rabbi, bij wie we de dag ervoor nog geluncht hadden. Toeval?  

Een jonge Duitse vrouw, werd door een Joodse zuster met ons in contact 

gebracht. Wij baden voor haar, voor innerlijke genezing. Zij voelde zich bevrijd door Gods kracht. Een paar dagen later 

mochten wij haar dopen in de Jordaan. 

 

Tijdens een aanbidding op het dak van het hostel merkten we dat Gods Geest 

verschillende mensen aanraakte. Onder hen twee jongens, een Duitse - en een Canadese, die hoewel ze gelovig waren, toch 

veel vragen hadden betreffende de bijbelse leer. Ze zochten de wortels van hun geloof. De Hebreeuwse wortels! We konden 

hen zoveel uitleggen!  Dit was duidelijk door God geregeld.                Bert-Jan Schuurman (veldwerker) 
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DANKgebed voor: 

1. Jahweh’s trouw en kracht. 

2. Wasdom voor het verspreide Woord 

door, flyers, getuigenis en zang. 

3.Openheid onder de seculiere, 

orthodoxen en ultra orthodoxe Israëli’s. 

4. Leiding voor de outreach teams van de 

afgelopen 12 maanden. 

5. Elke deelnemer van onze groepen, dat 

zij gehoor hebben gegeven aan Gods, 

Jahweh’s, oproep. 

Secretariaat: t.n.v. Arie van Ooijen, Gijbelandsedijk 28a, 2974 VD Brandwijk email: arievanooijen@hotmail.com                      

Contact:   Marcel Klerks   &  Bert-Jan Schuurman   email: stewardtojoseph@yahoo.com 

                     ABN/Amro IBAN :  NL10ABNA0448774372    KvK:   28097162           

 

3-keer Duidelijk Gods leiding 

VOORbede voor: 

1. De vrede van Jerusalem. 

2. De voorbereidingen van outreach, eind 

2016 onder leiding van Bert-Jan. 

3.De Voorbereidingen van de 

internationale groep begin 2017 onder 

leiding van Marcel en Phil. 

4.Bescherming van onze samenwerkings- 

kontakten in Israel. 

5.Onze Messiaanse broeders en zusters 

om moedig door te gaan met openlijk 

bekennen dat Jeshua Dé Messias van 

Israel is. 
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