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Heerlijkheid
“ Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.“
Zacharia 2:10
Shalom beste vrienden,
In de vorige nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij Zacharia 2:8. In deze nieuwsbrief willen we ook samen
kijken naar de rest van dit hoofdstuk: Vers 4b -8 Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de

veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van
vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, o, vlucht dan uit het land van het noorden!
spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. O,
Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! Want zo zegt de HEERE van de
legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u
beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 10, 11 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want,
zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de
HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.
We zien in Zacharia 2 een man met een meetlint, die de maten van de stad Jeruzalem op wil gaan meten.
En ter wijl die man dat wil gaan doen, komt een engel hem tegemoet en zegt: stop maar met het
opmeten van de muren rondom de stad, dat is onbegonnen werk. Want er zullen zoveel mensen en
dieren in Jeruzalem komen, dat gaat nooit passen. …Maar als de muren van de stad te klein zijn om al die
mensen te bevatten en als de mensen zelfs buiten de muren van de stad zullen komen, wie zal hen dan
beschermen?
Dan spreekt de HERE zo’n geweldige bemoediging: Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van
vuur rondom. Stel je eens voor dat je een stad wil aanvallen die een muur van vuur om zich heen heeft.
Daar kom je nooit doorheen. En dan komt er achteraan: en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. In
het Hebreeuws staat er Kavod, wat letterlijk ‘gewicht’ betekent. De HERE Jezus is het, die alle waarde, alle
eer van deze stad is!
Voordat Gods oordeel op aarde losbarst, maakt Hij eerst een schuilplaats klaar voor Zijn volk. Daarom
staat er ook diverse keren in de Bijbel dat op de berg Sion en te Jeruzalem ontkoming zal z ijn; waar
Zacharia hier praktisch over schrijft. Waar is een mens veiliger dan onder de vleugels van de
Allerhoogste?
Daarom komt in vers 6 en 7 de oproep : O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE,

want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. O, Sion! Zie te
ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! Net zoals in Openbaring 18: 4 staat: Ga uit haar weg,
Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontva ngen. De
HERE Jezus zegt: Waak dan te allen tijde en bid (verlang vurig), dat u waardig geacht zult worden om al
die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen (be)staan voor de Zoon des mensen
(Lukas 21:36). Waar is de plaats waar wij straks voor de Zoon des mensen kunnen staan? Van Gods volk
wordt gevraagd te vluchten uit het land van het Noorden en uit alle windstreken waarheen zij verspreidt
is; en er wordt ook gevraagd om te vluchten uit Babylon. Juda, het Joodse volk is na het jaar 70 AC in
ballingschap gevoerd naar met name Europa, waar zij bijna 2000 jaar ver volgd is en waar het tot een
climax van (bijna) uitroeiing van het Joodse volk is gekomen halver wege de vorige eeuw. De beker van
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het bloed van de heiligen (het Joodse volk) en het bloed van de getuigen van Jezus Christus is vol.
Gods oproep om te vluchten blijft niet alleen bij Israel, maar geldt ook voor allen die door het Bloed van
het Lam toegevoegd zijn aan Gods volk (Efeze 2: 13 & 19), dat lezen we aan het einde van dit Bijbelgedeelte: Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk

zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u
gezonden heeft. Heel Israel, dat zijn 12 stammen, komen weer thuis. Maar ook allen die door het Bloed
van het Lam mede erfgenamen zijn geworden, mogen meeprofiteren. En hoe zullen we weten Wie
Degene is Die door de HERE gezonden is? Als Hij de profetie van Jesaja 49 ver vult: Hij zei: Het is te gering

dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël
gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn
heil te zijn tot aan het einde der aarde . De HERE Jezus zal zijn werk afmaken als Hij terug komt. Allen die

in Hem geloven mogen weten dat Hij hun vurige muur van bescherming zal zijn in Sion, in de komende
moeilijke tijd, als we maar bereid zijn om alles van deze wereld los te laten. Daarom zegt de HERE Jezus in
dit verband, in Lukas 17:30-34: Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard

zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan
om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan
de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal
het behouden. De HERE Jezus zegt uitdrukkelijk: Denk aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot wilde
eigenlijk niet vluchten en toen ze uiteindelijk aan de hand meegenomen werd, bleek dat ze nog vast zat
aan haar spullen. Zijn wij los van onze spullen? Vertrouwen we erop dat God voor ons een stad gereed
maakt, zoals Abraham die stad ver wachtte? Als de HERE Jezus ons Alles is, wat zou ons hier dan nog vast
moeten houden? Wees voorbereid om alles los te laten. Hoe dichter we bij de HERE Jezus leven, hoe
makkelijker dat is. Paulus zegt in Colossenzen 3: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de

dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven
zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestor ven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid. Is Hij uw leven? Dan zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid!
Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

Afscheid van een bestuurslid
Door Christian Ver woerd

Shalom broeders en zusters,
Ik ben nu ruim een jaar betrokken geweest als bestuurslid bij Steward to Joseph. In deze periode zou ik
aankijken in hoeverre ik deze rol blijvend op me zou nemen. Hoewel ik met veel blijdschap onderdeel was
van het team, en het werk van harte ondersteun, heb ik toch moeten constateren dat het mij teveel
aandacht vraagt naaste andere werkzaamheden die ik mag doen in het Koninkrijk. Ik geloof dat mijn
prioriteiten, naast gezin en gemeente, meer moeten liggen bij de muziek en daarom wil ik mijn plek
teruggeven aan Steward. Dat doe ik in het volste vertrouwen dat er iemand anders is die deze plaats kan
innemen. Vanuit de vriendschappen met de bestuursleden van Steward zal ik het werk van Steward zeker
blijven volgen en een warm hart toe blijven dragen. Mijn grote verlangen is dat het geestelijke herstel van
Israël spoedig zal plaatsvinden, dat de smaad van Gods volk zal worden weggenomen en dat de hele
wereld zal zien dat de Joodse Messias Yeshua Koning is.
Maranatha!
Christian
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Financieel overzicht 2018
De Secretaris

Jaarrekening 2018 (in euro’s)

Balans per 31 december 2018:
31-12-‘18

01-01-‘18

Activa:
ABN-Amro Bank:

25.784,44

13.845,30

Totaal:

25.784,44

13.845,30

13.845,30
11.939,14
25.784,44

13.845,30
0,00
13.845,30

25.784,44

13.845,30

Passiva:
Vermogen
Resultaat
boekjaar:
Totaal:

Giften en collecten:
Algemene kosten en vergoedingen:
Evangelisatie in Israël:
Ondersteuning gemeenten Israël:
Resultaat 2018

31.280,98
3.447,25
15.394,59
500,00
11.939,14

Begroting 2019
Giften en collecten:
Vergoeding Veldwerkers:
Algemene kosten:
Onkosten Veldwerkers:
Evangelisatie en ondersteuning Israël:
Informatie christelijke gemeenten:
Resultaat:

22.500,00
3.500,00
1.000,00
500,00
22.500,00
500,00
-6.500,00

Overdenking Psalm 133
Door Marcel Klerks

Ik wil u meenemen in een korte overdenking aan de hand van twee ver zen uit Psalm 133:1 en 3b “Zie, hoe
goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt JAHWEH (de
HEERE) de zegen en het leven tot in eeuwigheid.” Wie van ons wil niet de zegen van God, Jahweh
ontvangen? Iedereen, toch? Echter die zegen stelt in deze verzen een voor waarde, namelijk éénsgezindheid
in de relaties tussen gelovigen. Hier wordt niet gezegd, dan men in alles de gelijke mening moet hebben,
maar dat men eensgezind zal moeten zijn. Voelt u hier de spanning? Nou, ik wel! In elke dienst voor de
Heer, is éénsgezindheid noodzakelijk, anders houdt een samenwerking nooit lang stand. Mocht ee n
gespleten samenwerking toch enige jaren doorgaan, dan mist men op z’n minst de beloofde zegen van de
Heer. Het werk van Steward is een dienst waar eensgezindheid is, daar voor zijn wij onze Here Jezus, Jeshua,
zeer dankbaar! Ook in een lokaalgemeente is eensgezindheid een ‚must‘. Maar het begint al in het huwelijk ,
waar de zegen van de Heer kan heersen, als beiden hun rol, als hoofd‘ en ‚hulp‘ in deze relatie ernst nemen
en bewust zijn dat de verhouding van Christus met de gemeente , en omgekeerd, door hun huwelijk
zichtbaar moet worden. (Efeze 5:32)‚ Dit geheim (van het huwelijk) is groot, wijzend op Christus en de
gemeente. De spanning die ontstaat bij het streven naar deze éénsgezindheid, wordt veroorzaakt door
deze twee elementen „Liefde & Waarheid“. Hoe kan men Gods waarheid vertegenwoordig en, waarbij voor
de toehoorder ook die Agapé-liefde duidelijk waarneembaar is? Hoe kan je met de Agapé- liefde iemand
tegemoet treden, zonder dat je afdoet van Gods volle Waarheid? Om de goddelijke zegen weg te dragen
in een dienst voor de Heer (inclusief het huwelijk), moet de wil er zijn om de goddelijke waarheid te willen
zien en te praktiseren met de goddelijke Agapé liefde. Omdat wij nog volledig mens zijn, zullen wij als
Gods diamant, in dit proces, telkens weer merken dat een bepaalde kant van ons ee n slijpbeurt krijgt. Vaak

3 Nieuwsbrief no. 37 | april 2019 | Steward to Joseph

pijnlijk. Misschien moet je terugkomen op een te snel gedane uitspraak of een te snel genomen beslissing.
Misschien moet je je verontschuldigen. Niet voor het feit dat je Gods Waarheid hebt duidelijk gemaakt,
maar voor de manier waarop. Want als je zelf geen diepe liefde voelt voor de broeder of de zuster tegen
wie jij je uitgesproken hebt, heb jij je wellicht gedragen als die olifant in de porseleinkast. Eén conflict of
meerdere conflicten moet nog niet heten, dat er een definitieve scheiding moet plaatsvinden. Niet in een
huwelijk, niet in een gemeente, niet in een andere bediening van de Heer. Is er een thema waarover men
discussiëren moet, doe het. Kom samen, bidt, open het Woord van God, laat Gods Geest in aller gedachten
het goede uitwerken, (het woord is goed ter vermaning, vertroosting, enz. (2 Tim. 3: 16). Sluit af in een
gezamenlijk gebed en groet elkaar niet met een huichelachtige kus, maar met een heilige kus. Dat is een
kus met Agapé-liefde. Loop niet weg voor jouw slijpproces. Jouw diamant wordt er mooier van en de zegen
die de Heer gebied, poetst dit geslepen gedeelte nog eens op, waardoor anderen nog meer onze Here
Jezus, Jeshua in jou mogen gaan zien.

Gebedspunten voor de komende outreach
Van Deo volente 7 t/m 19 april

1. Eenheid en liefde in het team
2. Bewaring voor elke mogelijk gevaar
3. Dat de tegenstanders van het evangelie ons niet zullen zien zodat het Woord
ongestoord bij de mensen komen mag, die daarvoor open zijn
4.Voor goddelijke ontmoetingen
5. Gunst in de ogen van de overheid, grenspolitie, beveiliging enz.
6. Bewaring voor het thuisfront.
7. Jeshua´s wijsheid, woorden, kennis, bewogenheid voor Zijn volk Israel. Voor de Jood
en de Arabier.
8. Nuchterheid en waakzaamheid
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