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HaBesora HaAmitid
Het Ware Evangelie
“Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf,
opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen
heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.“
Handelingen 20:24

Beste vrienden shalom,
De mens is een bijzonder schepsel. Zijn zichbare handelen wordt gestuurd door zijn denken. Zijn denken
wordt beinvloed door uitspraken of presentaties van buitenaf die met zijn zintuigen worden waargenomen
en die hij in zich opneemt en het bewust of onbewust opslaat. Wanneer hij het maar veelvuldig herhaald
waarneemt, gaat hij het geloven. Wanneer hij het gelooft, dan beinvloedt het zijn denken, zijn praten en zijn
zichtbare handelen. Daarom is het gezegde ´de kracht van reklame is herhaling´ waar. Via de TV ( gelukkig
hebben wij er geen thuis) wordt deze strategie volop toegepast.
De mens die niet in verbinding leeft met God door de Here Jezus, wordt door de sterke kracht van de wereld
beinvloed, die op dit moment nog beheerst wordt door de (niet meer lang) heersende heerser van deze
wereld: de satan. Satan weet heel goed hoe hij de mens beinvloeden kan. Hij laat de mens proeven van de
wijn waar hij water bijgevoegd heeft. Zij die het niet bemerkt hebben zullen steeds meer water bij hun wijn
toegevoegd krijgen. Dat toegevoegde water zal van hem telkens weer gemengt worden met een paar
druppeltjes dodelijk gif.
Dat water en dat dodelijke gif (leugen) dat bij de pure wijn (het woord van God) wordt gemengt, hebben het
doel om de mens een langzame geestelijke dood te laten sterven. Ik som voor u daarom bewust
waarheidspunten op, die u misschien voor het eerst hoort, maar velen van onze lezers al veel vaker hebben
gehoord. Het geloof komt door het horen van het Woord van God.
A. Er is maar 1 God, Zijn Naam is Jahweh. (Jesaja 42:8 en Jesaja 43:10)
B. Jahweh heeft een Zoon, Zijn naam is Jeshua, de enige Weg tot verzoening met ons alles Schepper.
(1Timotheus 2:5)
C. Slechts door geloof en niet uit werken is de mens gered. ( Efeze 2:8-9)
D. Na de redding door geloof, moeten ook werken conform Gods Woord zichtbaar worden(Jakobus 1:22)
E. Israel is nog steeds Gods oogappel en door Abraham, Izak en Jacob heeft Jahweh een eeuwig Verbond
gesloten (Zacharia 2:8 en Genesis 17:7)
F. Het Evangelie is ook voor het Joodse volk, sterker nog ´als eerste voor het Joodse volk en ook voor de
andere volken ( Romeinen 1:16)
G. Jerusalem is de hoofdstad van Israel die in de laatste dagen zal worden belegerd door alle volken van
deze aarde.(Zacharia 12:2-4)
H. Heidenen (niet-Joden) mogen zich vereerd voelen wanneer de Here God hun op het hart legt om het
Joodse volk het evangelie van Jeshua door te geven. (Ezechiel 37:9)
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I. Voor de ongelovige mens en de gelovige mens geldt Jahweh´s regel uit Genesis 12:3 ´Een ieder die Israel
zegend wordt gezegend, een ieder die Israel vervloekt, zal worden vervloekt.
Denk alstublieft hierover na en laat Gods waarheid u in uw denken, theorieen en uitspraken begeleiden, dan
zult u de zegen gaan ervaren. Deel het ook met de mensen in uw kring. Gelovig of ongelovig.
Wat Israel betreft heeft bijna iedereen zich een mening gevormd hetzij door de media of door Gods Woord?
Als u voor Gods waarheid opkomt, dat de enige waarheid is, dan kunt u met tegenstand rekenen. God,
Jahweh, Jeshua zal u zegenen.´Aan Gods zegen is alles gelegen.` En zo is dat. En deze zegen wens ik u van
harte toe.
Marcel Klerks

Veldwerker

Outreach maart 2018
Door Bert-Jan Schuurman

Afgelopen voorjaar hebben we een outreach gedaan
van 18 t/m 30 maart. Het team van 13 leden kwam uit
Nederland, Dominicaanse Republiek, India,
Zwitserland, Roemenië en de U.S.
De eerste week verbleven we in Tel Aviv, waar we op
de boulevard langs het strand en in het centrum
veelvuldig hert evangelie gedeeld hebben. Met
verschillende mensen konden we bidden en ook
hebben we NT en getuigenisboekjes uit kunnen delen.
Vele gesprekken waren lang en diepgaand; we
bemerkten dat veel mensen open staan voor de Hoop Die in ons leeft, Israëls Messias Yeshua.
Na Tel Aviv vertrokken we naar het noorden. We verbleven in een hostel in Tiberias, waar we drie dagen
verbleven. Vanuit Tiberias werkten we ook samen met een Messiaanse gemeente in Kiryat Shmona,
Opper-Galilea. De voorganger van deze gemeente ken ik reeds enkele jaren en heb met hem in Tel Aviv
verschillende keren het evangelie gedeeld. Sinds anderhalf jaar werkt hij meer vanuit Kiryat Shmona en
heeft hij enkele gemeentes gesticht. Het project wat hij voor ons had voorbereid was het
opknappen/verven van bomshelters. (JoAnn en ik zijn na afloop van de outreach terug gegaan naar
Kiryat Shmona en hebben er enkele bemoedigende Bijbelteksten op kunnen schilderen om het volk aan
te sporen op God te vertrouwen).
De laatste dagen van de outreach verbleven we in Jeruzalem, waar we met name vanuit het Pesach-feest
(dat aanstaande was) Yeshua verkondigden.
We hebben het opnieuw als een gezegende outreach mogen ervaren, waarbij de Heer werd verheerlijkt.
Verder nog het getuigenis van twee van onze teamleden:
Eric Lutz (Zwitserland):
Ik kwam op een maandagavond in maart bij het team en was het laatste lid dat arriveerde. We waren met
ongeveer 12 mensen en heel snel waren we met elkaarverbonden, niet vanwege ons, maar omdat het
Christus is die samen bindt. Het was een ware zegening om met deze groep mensen te zijn geweest die
er interesse hadden: Yeshua en de boodschap van het evangelie te verkondigen aan het Joodse volk en
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eenieder die we ontmoetten. Degenen die alles van tevoren hebben opgezet, hebben alles heel goed
voorbereid en al was het geen luxe vakanties, het was overal eenvoudig en schoon zoals het zijn. Behoort
te zijn. Het idee om vooraf een bedrag te betalen en het gebruik van wat we hebben voor het hele team,
bleek heel goed, want niemand van ons had ooit gebrek. Ook de mix van het doen van het werk van God
en het zien van nieuwe plaatsen was heel goed gebalanceerd.
We brachten ook een goede tijd door in de gemeenschap en de tijd van aanbidding. Ik had een heel lang
gesprek met een jonge Joodse man die David heette. We gingen door Jesaja 53 en hij bekeek het in het
Hebreeuws en vertaalde in het Engels naar mij wat hij las. Het was alsof hij me het Evangelie vertelde en
natuurlijk vertelde hij het zichzelf. Er was geen doorbraak in het zien wie de Messias is, maar het heeft
hem zeker aan het denken gezet, bid alstublieft voor David vanuit Jeruzalem.
Onesimus (India):
Er is een beroemd gezegde: "Zien is geloven" en dit kwam
uit voor mij toen ik op 17 maart 2018 voor het eerst in
Israël aankwam. De droom die ik had gevoed vanaf het
moment dat ik voor het eerst hoorde over de prachtige
verhalen in de Bijbel toen ik een peuter was, was
uitgekomen.
Er zijn veel zielen waarmee we het evangelie hebben
gedeeld, maar er is één ziel die we hebben ontmoet op de promenade in Tel Aviv die ik niet kan
vergeten. Hij was een alleenstaande man die alleen op de bank zat, diep in gedachten verzonken. We
stelden ons aan hem voor en begonnen een algemeen gesprek. Hij vertelde ons dat hij een oprechte
jonge man was die verlangde om alles te volgen wat de rabbi in de synagogen leerde. Hij vertelde ons
ook dat hij nog steeds wachtte op de komst van de Messias net als alle anderen die we tijdens het
outreach hadden ontmoet. Toen we begonnen met het delen van de verschillende verzen in het Oude
Testament die naar Jezus als de Messias verwijzen, was hij niet zo zeker als hij zei dat het in tegenspraak
was met wat de Rabbi hem gezegd had. Maar na lang wikken en wegen was het goed dat we voor hem
baden en daarna gaven we hem het Nieuwe Testament en vroegen hem om over Jezus te lezen. Nadat
hij aanvankelijk aarzelde om het te ontvangen, opende hij de eerste pagina in Mattheüs 1 en begon hij
de genealogie van Jezus te lezen. Er was een plotselinge verandering in de uitdrukking op zijn gezicht
alsof een grendel hem had geraakt toen hij zich realiseerde dat het over de hele lijn van zijn joodse ras
ging, beginnend bij Abraham tot David en Jezus. Hij was er zo mee ingenomen dat hij snel naar huis
wilde om het Nieuwe Testament te lezen.
Dit was een enorme bemoediging voor ons om te zien hoe de Heer de ogen van de mensen kan openen
om de waarheid te zien als we bereid zijn om het met vrijmoedigheid te delen, in de overtuiging dat de
Heer degene is die mensen tot Hem zal brengen.
Onder de vele andere zielen die we ook hebben ontmoet en het evangelie hebben gedeeld, zal ik nooit
de tijd vergeten die we hebben doorgebracht met het zingen en delen van het evangelie met de IDFsoldaten op de Golanhoogten. Het was hartverwarmend om de vreugde en opgewektheid te zien van de
jonge jongens / mannen die dag in dag uit voor
verschrikkelijke gevaren en de dood staan.
Het land van Israël is echt een land dat stroomt van melk en
honing, overvloedig gezegend door de Heer zelf. Ik bid dat
de Heer de ogen van de hele Joodse natie zal openen om te
zien dat Jezus inderdaad hun Redder en Messias is en dat hij
al is gekomen.
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Meegaan op een outreach?
We hopen dat de overdenking en het verslag van onze laatste outreach u heeft geprikkeld en een
honger heeft opgewekt om meer te horen of om misschien zelf mee tegaan naar Israël om Yeshua aan
Zijn broeders bekend te maken.
Als u dit verlangen heeft en het heilige vuur van het evangelie brandt in uw hart, dan willen wij u van
harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Het zij voor deelname voor een outreach, dan wel
om een spreekbeurt in uw gemeente, studie – of – jeugdgroep.
U kunt contact dan contact opnemen (liefst via email) met een van onze veldwerkers of met het
secretariaat.

Financieël jaaroverzicht
2017

Jaarrekening 2017 (in euro’s)

Giften en collecten:

24.084,67

Balans per 31 december 2017:

Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:

5.054,79
13.830,87
646,88
19.532,54

Activa:
ABN-Amro Bank:

31-12-‘17

01-01-‘17

9.293,17

9.293,17
Resultaat 2017

Totaal:
Passiva:
Vermogen
Resultaat boekjaar:

Totaal:

9.293,17

9.293,17

9.293,17
4.552,13
9.293,17

9.293,17
0,00
9.293,17

13.845,30

9.293,17

4.552,13

Begroting 2018
Giften en collecten:

22.500,00

Vergoeding Veldwerkers:
Algemene kosten:
Onkosten Veldwerkers:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:

3.500,00
1.000,00
500,00
17.000,00
500,00
22.500,00

Resultaat:

0,00

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
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www.stewardtojoseph.com

