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Geliefde broeders en zusters, 

Als we om ons heen kijken in deze wereld, zien we dat de hele wereld aan het rennen is. Met 

name in de landen waar de economie nog goed is, is het een rennen van de ene noviteit naar de 

andere. Is de hang naar de wereld enorm en is men alleen maar bezig om leegten in het leven op te 

vullen met materialisme en bezig zijn. Het lijkt wel alsof de mensen niet meer tegen rust kunnen en 

het onacceptabel is om een rustmoment te hebben. Het lijkt wel of de hele wereld in een renbaan 

loopt waarin het eigen genot en het ‘eigen ik’ voorrang krijgt boven alles. 

Over een renbaan wordt ook in de Bijbel gesproken.  

In 1 Korinthe 9 vers 24 schrijft Paulus: Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts 

één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En een ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in 

alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke (wereld gelijkvormige) krans te ontvangen, maar wij om een 

onvergankelijke (hemelse) krans te ontvangen. 

Paulus schrijft daar vervolgens bij dat hij niet loopt zonder duidelijk doel (vers 26). Met andere woorden: Paulus heeft 

een duidelijk doel voor ogen waarmee hij loopt. Maar welk doel heeft hij voor ogen? Hierover schrijft hij in Hebreeën 

12 vanaf vers 1b. 

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 

Leidsman en Voleinder van het geloof. 

Jezus heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit 

nu aan de rechterhand van de troon van God (Hebreeën 12:2). 

Als onze Here Jezus het kruis heeft verdragen om de vreugde die Hem in het vooruit zicht werd gesteld, hoe 

ontzettend groot moet dan die vreugde zijn geweest! En dan in de wetenschap dat wij, Zijn kinderen ook in die 

vreugde mogen delen als wij bij Hem zijn. Wat moeten wij dan hier voor doen? Eigenlijk niets, o ja toch één ding: Ons 

oog houden op Christus, Hem erkennen als onze Heer en Heiland, erkennen dat wij zondaars zijn en dat onze zonden 

zijn weggedragen aan het kruis van Golgotha. 

Als wij met Hem in de renbaan van het leven lopen, hebben wij één doel: Hem verwachten. 

Filippenzen 3:20  Maar ons burgerschap is de hemel, waaruit wij ook als Redder de Here Jezus  Christus verwachten  

2 Petrus 3:13  Maar wij verwachten volgens zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe  aarde, waarin gerechtigheid 

woont.  Gods zegen en een gezegende toekomst gewenst. Wij mogen uit zien naar Zijn komst en Hem elke dag 

verwachten.                                                                                                                                   Martin Moerland – Voorzitter 

`Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.`    
2 Timotheüs 1:7 



 

Israel had vanaf de uittocht uit Egypte en gedurende de veertigjarige woestijnreis veel verschillende             

vijanden tegenover zich gehad. Zij waren getuige hoe allen verslagen werden. Het begon met de Egyptenaren, een 

natuurelement, de rode zee, verschillende woestijnvolken zoals Amalek, Midian, Edom, enz. Honger en dorst. Maar 

ook waren zij zichzelf tot vijand als zij ongehoorzaam waren aan Mozes en Gods verordeningen. Dat kostte hen veel 

onnodige levens zoals die van Achan en zijn familie en door zijn toedoen de 23 Israëlische soldaten bij de slag om Ai. 

Dan de drieduizend die omgebracht werden na het vereren van het gouden kalf. Kan men dat zien als dat God 

zuiveringen uitvoert binnen het volk of als men het aan deze eindtijd spiegelen wil, met de afval? Israel werd met de 

reuzen geconfronteerd pas aan het einde van deze reis, vlak voordat zij het beloofde land zouden worden 

binnengeleid. De eerste halsstarrige generatie, die Mozes veel problemen had bezorgd, doordat ze steeds uitriepen 

dat ze wilden terugkeren naar de vleespotten van Egypte en steeds weer rebelleerden, waren inmiddels allemaal 

gestorven. Een andere generatie stond voor  het land Kanaän. Een generatie die geleerd had om te vechten tegen 

verschillende vijandige volken. Die zich, na veertig jaren van praktische ervaring, van leven en overleven, kon 

verdedigen en kon aanvallen. Een generatie die Egypte nog vaag in zijn herinnering had en die van het slavenjuk wist, 

slechts van horen vertellen. Het was de nieuwe generatie die samen met Mozes op de berg Nebo heeft gestaan, en 

het beloofde land Kanaän, al kon zien! Uit deze generatie werden 12 spionnen uitgezonden om dit beloofde land te 

verkennen. Slechts twee van de twaalf, Jozua en Kaleb, kwamen enthousiast terug en zeiden, dat het land geweldig 

was! Ze riepen het volk op, zich paraat te maken, om het in te nemen.    

De andere tien spionnen kwamen met het bericht dat zij sprinkhanen waren in de ogen van de bewoners van het 

land. Zij zagen de reuzen; en waren onder de indruk. Zij waren verlamt, lieten angst toe in hun gedachten en in hun 

hart en namen deze gedachten niet gevangen. (2 Kor10:5) In Openbaringen 21:8 zegt de Here Jezus iets heel 

opmerkelijks, namelijk dat de vreesachtigen bij die groep horen die hun deel hebben in de poel van vuur en sulfer, de 

tweede dood. Wilt u, wil jij bij deze groep horen? 

Bent u oplettend? Bent u waakzaam? Ziet u dat wij in deze fase van de eindtijd zijn, waar de misleiding van gelovigen 

groot is en dat het moeilijk te geloven is dat dit werkelijkheid is wat voor onze ogen zich afspeelt? Kunt u zien dat  

2 Thess. 2:11,12 in uw eigen kring zich voordoet? `En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de 

leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worde die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben 

gehad in de ongerechtigheid.`  

Bent u personen tegen gekomen die, vreemde on-Bijbelse dingen geloven, die als gelovigen hun vertier zoeken op 

goddeloze plaatsen, die zich wereldgelijkvormig gedragen, kleden en spreken? Dat zij geen tegenspraak kunnen 

horen en onder het mom van de liefde, elkaar zelfs niet met de Bijbel mogen beoordelen? Dat alles geaccepteerd 

moet worden? Dat men lief moet zijn voor elkaar? 

Heb de moed om hiertegen op te staan, je uit te spreken, de Bijbelse principes bekend te maken. Wees Gods 

spreekbuis die in jouw omgeving het reddende evangelie laat horen. Vrees niet, heb geen angst, wees dapper! Wees 

ook moedig om jezelf steeds weer aan de hand van Gods Woord te spiegelen of wanneer anderen jou Gods Woord 

als Spiegel voorhouden. Voor deze laatste fase van de wedloop, hoop ik dat u moed vat met de volgende verzen: 

 

1 Tim 6:11b, 12a `Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na, 

strijd de goede strijd van het geloof!` 

Romeinen 8:37 `Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.                            

                                                                                                                                       Marcel Klerks  – Veldwerker 



 

Shalom broeders en zusters, 

Het afgelopen jaar heeft voor mij persoonlijk een flinke verandering gebracht. Zoals u in de vorige  

nieuwsbrief heeft kunnen lezen, ben ik afgelopen zomer in Amerika getrouwd met JoAnn. Eind november ben ik 

verhuisd naar Amerika en momenteel wordt er gewerkt aan mijn verblijfsvergunning. 

We zijn de Heer dankbaar dat Hij ons heeft samengebracht en we geloven dat Hij ons hier in Minnesota gaat 

gebruiken voor Zijn Koninkrijk. JoAnn gaat half maart met pensioen, zodat ook zij “fulltime” voor het Koninkrijk 

beschikbaar is. Wellicht zal ze nog enkele uren per week werkzaam zijn. We menen van de Heer de visie te hebben 

ontvangen om als een verbindende schakel te fungeren tussen gelovigen in de Here Jezus, en de Joodse 

gemeenschap, die zich hier bevindt. 

We zijn voornemens om van de ruimte beneden in ons huis, een gebeds- en aanbiddingsruimte te maken, waar 

gelovigen kunnen samenkomen. Ook willen we 2 keer per maand shabbatmaaltijden organiseren (voor Jood en niet-

Jood). De bedoeling hierachter is om door middel van relatie en fellowship, gelovigen meer bewust te maken van de 

Hebreeuwse oorsprong van ons geloof en tegelijkertijd Yeshua te laten zien aan Joodse mensen vanuit de Tenach. 

Naast de shabbatmaaltijden willen we ook gerichte Bijbelstudies met betrekking tot dit onderwerp doen. We hopen 

als het ware een nieuwe wijn vanuit een nieuwe wijnzak te schenken. (Voor veel gelovigen zijn de Hebreeuwse 

wortels van ons geloof nieuw en voor de Israël en Juda is het nieuwe verbond nieuw). 

Verder zal ik me hier ook bezig houden met straat-evangelisatie, de pro-life beweging en hopen we ook  iets te 

kunnen betekenen voor de vele daklozen hier in Minneapolis. 

Uiteraard blijf ik als veldwerker voor Steward to Joseph beschikbaar en zal ik 

(samen met JoAnn) D.V. minimaal 2 keer per jaar naar Israël gaan voor 

outreaches. De eerstvolgende zal plaats vinden van 19 t/m 30 maart. 

We hopen dat u ons en de bediening in gebed wilt houden en dat de Heer 

vrucht en wasdom op onze arbeid zal schenken; Joodse mensen tot geloof in 

Yeshua zullen komen en samen één worden met gelovigen uit de volken. 

 (Ef. 2:11-16)                                     Bert-Jan Schuurman – Veldwerker 

 

Christian Verwoerd heeft onlangs, op 1 december, zijn 

nieuwe CD uitgebracht. Deze draagt de titel ‘Tussen 

Egypte en Kanaän’wat duidt op de woestijnreis van het 

volk Israël in de Bijbel. De CD bevat 11 eigen liedjes die 

veelal gaan over het onderweg zijn. Zoals het volk Israël 

verlost was uit de slavernij, maar nog door de dorre 

woestijn heen moest, zo zijn ook wij onderweg naar ‘Het 

Beloofde Land’. Met dit album wil Christian gelovigen 

aansporen om koers te houden op de woestijnreis door het 

leven, met de geweldige beloftes van God in het hart. Op 

youtube zijn al een aantal nummers te beluisteren. 



 

 

Profetie Actueel 2018 

``Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rond om , ja, ook tegen 

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal 

maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken, allen die hem optillen zullen zichzelf 

zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.  

Zacharia 12:2-3  

 

Dankgebed: 

1.Voor alle groepen die Steward mocht begeleiden in Israel om het evangelie te brengen. 

2.Voor goddelijke bewaring van deze groepen.  

3.Voor alle literatuur die wij mochten verdelen, inclusief Bijbels. 

4.Voor de goede samenwerking met gemeenten in Israel en andere Stichtingen.  

5.Voor de goede, diepgaande gesprekken met Israëli’s. 

6.Voor de wonderlijke financiële verzorging voor dit werk.  

7.Voor de goede samenwerking en onderlinge steun van het team van Steward to Joseph. 

Gebed Voor: 
1. Voor de komende Outreach in Maart 2018. 
2.Voor de beste samenstelling van het team.  
3.Voor een grote liefde voor Gods waarheid . 
4.Voor een goddelijke eenheid in verscheidenheid . 
5.Voor het duidelijk kunnen brengen van het evangelie. 
6.Voor bewaring en bescherming tegen de vijanden van het evangelie. 
7.Voor de vrede van Jerusalem. 
8.Voor de spoedige wederkomst van onze Here Jezus, Yeshua de Messias! 

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en uw ondersteuning! 

 En wensen u een heel gezegend 2018 in het jaar 5778!  

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           
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