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…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle
volharding en smeking voor alle heiligen. Bidt ook voor mij…vrijmoedigheid in het spreken…gezant in ketenen.
Efeze 6:18-20

Shalom beste broeders en zusters,
In het Hebreeuws wordt ´hartsgesteldheid´ juist vertaald met ´geestelijke gesteldheid´ Helech
haRoeach. De titeltekst uit Efeze 6 beschrijft de juiste geestelijke gesteldheid, die men hebben moet
om de geestelijke wapenrusting Gods, die Hij ons in de Here Jezus, Yeshua, gegeven heeft zo effectief
mogelijk te laten zijn.
Heeft u überhaupt de hele wapenrusting aangetrokken? Nee?! Snel aantrekken!
Zo ja, niet meer uittrekken! In oorlogsgebied, slaapt de soldaat zelfs met zijn hele uitrusting aan,
want het gevaar loert overal rondom. Er is een goede samenwerking vereist voor de strijders in het veld. Terwijl de
één zijn rust even moet nemen, is de ander extra waakzaam, want het leven van de rustende is in zijn hand. Efeze
6:18-20 beschrijft de praktische juiste houding als je de wapenrusting Gods aan hebt. Namelijk,
1) ´bij elke gelegenheid bidden en smeken in de Geest´. Niet het bij iedereen bekende standaard gebed even snel
opzeggen zodat je dat ook weer kan afhaken. Maar je laten meevoeren door Gods Geest om dát uit te spreken wat
door de geestelijke demonische ´wolkendeken´ heen breekt, en het gebed zo voor Gods troon te laten komen. Om zo
te bidden, hebben wij Gods Geest nodig, Die ons hart wil bewerken/aanraken en onze mond wil gebruiken. In deze
geestelijke Strijd moeten geestelijke wapens worden ingezet en de juiste geestelijke houding worden aangenomen,
onder een geestelijke leiding, namelijk door de Heilige Geest, de Geest van Yeshua! Tweede tip: 2) Waakzaam zijn in
alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bidden wij niet alleen voor de ernstige zieken en voor hen die
uitgezonden zijn, maar ook algemeen voor broeders en zusters, die de geheiligden in Christus zijn. Dat de mannen en
vrouwen op de smalle weg willen blijven lopen, zich niet willen laten meeslepen met verkeerde stromingen. Dat
Bijbelse huwelijken onder Gods bescherming blijven en het beeld van de relatie van Yeshua met de Gemeente
moeten kunnen laten zien aan de rest van de wereld. 3) Bidden voor hen die omwille van de Here Jezus, vervolgd
worden of zelfs in gevangenissen zijn. Dat zij vrijmoedig mogen zijn om juist in deze omstandigheid de boodschap
van hoop, en het komende koninkrijk van Yeshua, aan anderen met goddelijke volmacht kunnen doorgeven. Dat
vraagt Paulus (Sha´ul -hebreeuws) in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Willen wij voor deze oproep ook ons hart
openen? Elke dag wordt veel van ons gevraagd. Is het niet - school, werk, ouders, echtgenoot, kinderen,
gemeentewerk, vrienden, die veel tijd van ons opvragen, dan kunnen dat ook onze ontspanning, hobby’s, sport, weer
een extra cursus -, die onze tijd vullen en de tijd voor Gebed en het lezen van Gods Woord steeds meer inneemt.
Stel uzelf nu eens de volgende 2 vragen om een begin te maken om zelf te bepalen wat op dit moment uw geestelijke
gesteldheid is: A) Voelt u nog een honger om Gods Woord te lezen? B)Heeft u een verlangend gevoel om de tijd met
de Here Jezus, samen door te brengen in gebed, te bidden voor de heiligen, voor hen in gevangenschap of om
gewoon eens stil te zijn en Gods tegenwoordigheid te genieten; uw gedachten te laten vullen met de gedachten die
Hij u geven wil? Heeft u deze behoeft al een tijd niet meer? Wellicht brengt de volgende zin u naar het antwoord dat
u zoekt. Als een kind geen trek heeft in de vitaminerijke en voedende maaltijd, dan heeft ie mogelijkerwijze al te veel
van de ongezonde zoetigheid gesnoept. Met wat vult u zich elke dag? De echo van deze vraag, hoor ik zelf ook.

Zomer bemoedigings outreach – door Bert-Jan Schuurman - veldwerker
Op 28 augustus vertrokken we met 4 personen richting Tel Aviv, om in Israël een outreach
te doen. Onder leiding van Gods Geest waren 4 evangelisten op pad; voornamelijk in
Jeruzalem, een dagje naar het zuiden langs de grens aan de Gaza strip (o.a. Sderot en
enkele militaire bases) en Tel Aviv.
Van de luchthaven reden we direct naar Jeruzalem, waar we eerst langs een drukkerij van Messiaanse
literatuur gingen, voordat we in het hostel incheckten. We konden een flink aantal Nieuwe Testamenten,
getuigenisboekjes en een brochure over Jesaja 53 meenemen, om uit te delen na een goed gesprek. Goede
gesprekken waren er inderdaad. We merkten hoe God harten heeft voorbereid.
We konden diverse gesprekken voeren met zowel Joodse mensen, als christenen en ook atheïsten.
Enkele mooie momenten waren o.a. met Manashe, die behoorlijk goed Nederlands bleek te spreken. We
hebben bijna een hele ochtend met hem en zijn buurman Rami gesproken. Later in de outreach hebben we
nog een keer contact met hem gehad en werden we uitgenodigd om een Brit Milah (besnijdenis ceremonie)
bij te wonen in de oude stad. Daar was ook weer gelegenheid om van Yeshua te getuigen.
Ook werden oudere contacten weer verder aangehaald. Onder andere met Ayal, een orthodoxe man, die in
de oude stad werkt en met Amaliah, een alleenstaande moeder. Met haar werd twee keer afgesproken en
tijdens de laatste keer bleek ze meer open te staan voor Yeshua en wilde ze meer van Hem weten. Ze kon
maar niet begrijpen waarom Yeshua onschuldig moest sterven. We konden haar uitleggen dat dit alles door
God was verordineerd en stuurden haar de tekst uit Jesaja 53 toe, zodat ze het zelf kon nalezen in haar
Tenach.
Verder hadden we een heel goed gesprek met Ithamar, die geld inzamelde voor soldaten. We hebben veel
mensen kunnen bemoedigen door Hebreeuwse liederen te zingen. In de Zion Gate waren we de Here aan
het lofprijzen, toen er een bruidspaar langs kwam voor een foto sessie. We speelden een Hebreeuws
bruiloftslied en de bruidegom bedankte ons met een stevige hug. We waren werkelijk een enorme
bemoediging voor hen. Daarnaast zijn we nog bij de organisatie “hands of
mercy” in Sderot geweest voor een bemoediging, waarna we vervolgens
langs twee militaire bases zijn geweest. Hier
konden we bemoedigen en getuigen van

Yeshua. Bij één van de bases was de vorige commandant een Messiaanse gelovige. Dit werd ons
medegedeeld door Daniël, een orthodoxe soldaat, die vrij open was en met wie we ook ons persoonlijk
getuigenis konden delen. Op de andere basis spraken we met Raz, die een NT en een getuigenisboekje aan
nam. Verder hebben we nog, onder escorte - en tegelijk met orthodoxe Joden, gebeden op de Tempelberg.
Naast al deze Joodse mensen, die we hebben bemoedigd en verteld over hun Messias, hebben we ook met
een behoorlijk aantal gelovigen kunnen delen over de Joodse oorsprong van het christendom en de Joodse
identiteit van Yeshua en wat dat voor ons als gelovigen betekent. Met sommigen hebben we ook kunnen
bidden. We hebben opnieuw een prachtige outreach mogen beleven, waarin we Gods leiding hebben
ervaren en we veel boekjes hebben kunnen verspreiden. Ons gebed is dat de HERE God de wasdom zal
geven en dat Zijn volk spoedig tot erkenning van de Waarheid, betreffende Yeshua de Messias, zal komen.

Onze eerste Israël-reis

– door Martin Moerland (de voorzitter)

Maandag 4 september 2017
Samen met mijn vrouw Marja vertrekken wij met een gezelschap naar Israël. In 12 dagen zullen we
rondgeleid worden door het beloofde land en zullen we tal van plaatsen die in de Bijbel genoemd
worden, gaan bezoeken. Voor ons een spannende onderneming. Wij hebben nog nooit eerder voet op
Israëlische bodem gezet.
Hoe zal het land er ‘in het echt’ uitzien. Hoe zal de bevolking zijn? Is het er gevaarlijk? Wij hebben er niet echt een
goed beeld van.
Maandagmiddag – het vliegtuig land op luchthaven Ben Goerion. We stappen uit het vliegtuig.
Op de grond gekomen krijgen we gelijk een gevoel van ‘thuiskomen’. Dit is het land waar de Here Jezus geboren is,
gewoond en gewerkt heeft en wat nog veel belangrijker is: Hier heeft Hij zijn leven voor onze zonden geofferd aan
het kruis van Golgotha. Hier is Hij gestorven en opgestaan.
Een bijzonder gevoel van verbondenheid met het Joodse volk valt als een warme
deken over ons heen.
In de twaalf dagen dat wij in Israël geweest zijn en veel plaatsen hebben bezocht o.a.
het Meer van Galilea, Kapernaum, Nazareth, de graftuin, Jeruzalem, Bethlehem en
nog meer bijzondere plaatsen hebben wij ervaren dat de Waarheid uit Gods Woord
zichtbaar wordt en dat Zijn Woord DE WAARHEID is.
Het geeft een bijzonder gevoel als je op plaatsen komt waar de Here Jezus ook
gelopen moet hebben, ja dat Hij daar gelopen heeft, onderwezen heeft en geleden
heeft voor ons.
Door Hem hebben wij het eeuwig leven ontvangen en daardoor mogen wij leven. Wij
hebben ervaren dat de Bijbel geopend ligt in het Joodse land. Diverse gidsen gaven onomwonden het evangelie van
Jezus Christus door en riepen op om voor Zijn volk te bidden dat hun de ogen geopend worden. Een extra stimulans
voor Steward to Joseph om door te gaan met het brengen van het evangelie aan het Joodse Volk, een extra stimulans
om voor hen te blijven bidden.

Bidden jullie met ons mee? Helpen jullie mee
om het Woord van Jezus Christus
door te geven?

Wie wil er geen genezing ontvangen?
Wat een prachtige tekst en wat een
heerlijke waarheid.

Want er komt een dag, brandend als een oven.
Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen,
stoppels worden.
En die dag die komt, zal ze in vlam zetten,
zegt de Here van de legermachten,
Die van hen wortel nog tak zal overlaten.
Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal
genezing zijn; Maleachi 4 vers 1 en 2

“Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de
Heere verkregen.” (Spr. 18:22 HSV)
Op 15 juni vertrok ik voor 2.5 maand naar de VS; van tevoren niet
wetende dat ik zou terugreizen als een getrouwd man. Gods wegen
zijn ondoorgrondelijk, maar Zijn leiding hebben mijn vrouw en ik heel
sterk ervaren.
JoAnn ging in 2014 voor het eerst mee met één van onze
evangelisatie/bemoedigingsreizen. Ook in 2016 en het afgelopen
voorjaar maakte zij deel uit van ons team. Tijdens deze laatste reis
hadden we een aantal keer een lang gesprek en leerden we elkaar
beter kennen.
Mijn plan was om met een broeder voor langere periode weer naar India te gaan voor een evangelisatie
reis. Toen bleek dat deze broeder nog niet zeker wist of hij zou gaan, besloot ik om voor 2.5 maand naar de
VS te gaan. Tijdens deze periode ontstond de relatie tussen JoAnn en mij en op de 20ste Av (11 Aug.) zijn
we onder de ‘chupah’ in het huwelijk getreden.
Het organiseren van de ceremonie en de receptie hadden we door Gods genade en met hulp van enkele
broeders en zusters in anderhalve week voor elkaar. Hierbij ontving JoAnn een profetische impressie van de
Heer: “zo snel als jullie alles voor jullie bruiloft hebben geregeld, zo snel moet ook de gemeente zich
voorbereiden op de wederkomst van Yeshua”. We willen hiermee uiteraard geen datum van de wederkomst
verkondigen. Wel geloven we dat de tijd begint te dringen en dat het belangrijk is, om als gelovigen ervoor
te zorgen dat we voorbereid zijn op Zijn wederkomst!
We zijn enorm dankbaar dat God ons heeft samengebracht en geloven dat Hij ons zal leiden in de
bediening. Ik hoop in november te verhuizen naar de VS, waar we een bediening onder de Joodse
gemeenschap in St. Louis Park (MN) willen starten. Ten eerste om Yeshua's liefde te delen, Zijn Naam
bekend te maken en hen op te roepen om aliyah te maken. Daarnaast geloven we dat God ons roept om de
Hebreeuwse wortels van ons geloof te onderwijzen, met als uitgangspunt ‘relatie’. De reizen naar Israël
hoop ik ook te kunnen blijven doen, al zal dat wellicht iets minder vaak zijn dan dat ik nu mag doen.
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