
Geachte vrienden,

Stelt u zich voor dat u weken voorbereiding hebt gehad voor 
een tweedaags kinderkamp. Om half tien vult zich de hal met 
zestig opgewonden kinderen die voor de Bijbelvertelling 
komen. De kinderen kijken aandachtig naar de power point 
presentatie terwijl u het Bijbelverhaal vertelt. En dan ziet u 
dat uw tienjarige dochter onwel wordt en door anderen wordt 
weggedragen naar het ziekenhuis aan de overkant van de 
straat…. Dit was Nuha’s ervaring tijdens onze laatstgehouden 
Bijbelclub. Haar dochter had een virale maagdarminfectie 
en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Nuha bleef die 
nacht bij haar en ontmoette daar andere moeders die ze over de 
kinderclub vertelde. De volgende dag kwamen er vijf (gezonde) 
kinderen van deze moeders voor het eerst naar de Bijbelclub. 
Zaad gezaaid in vijf harten! Nuha’s dochter is nu weer beter en 
de Heere heeft deze beproeving tot Zijn eer gebruikt. 
‘Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het 
Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, 
de een honderd-, de ander zestig- en de ander dertigvoud’ 
(Matth. 13:23).

 Bijbelcursussen
De cursussen met onder andere basaal Bijbels onderwijs en 
verdieping hiervan worden momenteel gebruikt in nieuwe 
gemeenten in Amman (Jordanië) en Hurghada en Caïro 
(Egypte). Andere gemeenten in Caïro hebben de wens om 
nieuwe gemeenten te stichten. 
De online cursussen blijven een uitstekende manier om de 
Arabisch sprekende bevolking in de gesloten landen met 
het Evangelie en Bijbels onderwijs in aanraking te brengen. 
Onlangs hebben we een aantal nieuwe cursussen op de website 
gezet. In Israël zelf nemen de cursussen per gewone post af, 
omdat in het algemeen het lezen van papieren boeken afneemt. 

 Emmaus cursussen in het Hebreeuws
In het verleden hebben we ernaar uitgezien dat de cursussen 
ook in het Hebreeuws beschikbaar zouden komen en onlangs 
hebben we dit met een aantal Messiasbelijdende Joden 
besproken. Zij bleken ook geïnteresseerd in de online cursussen 
en zouden deze het liefst ook in het Russisch willen hebben 
vanwege het grote aantal Russische immigranten in Israël. Ze 
beraden zich nog op wat ze hiermee willen en eind december 
zullen ze ons antwoorden. Bid om Gods leiding in dezen.

 Drukwerk
De vier boeken ‘Gouden fragmenten’ (van R.M. McCheyne), 
‘Spreuken voor het leven’, ‘de Namen van God’ en ‘Methode 
voor Bijbelstudie’ zijn nu zo goed als gereed voor publicatie. 
Ze worden in november in Jordanië gedrukt en we hopen dat 
ze gereed zijn als de internationale ‘Book Fair’ in januari in 
Caïro wordt gehouden. De boeken zullen ook in Egypte en 
Jordanië worden verspreid. We zijn de Heere dankbaar dat 
we dit kunnen afronden na zoveel maanden werk. Bid voor 
Gods voorzienigheid over deze boeken.
Ons is gevraagd of we het van het woordenboek op het 

Nieuwe Testament van W.E. Vine het Bijbelboek Efeze 
willen vertalen en uitgeven; dit is onderdeel van een serie en 
per Bijbelboek zijn ook meditaties opgenomen. Het deel over 
Efeze beslaat 200 pagina’s, dus een uitgave van deze serie 
van het hele Nieuwe Testament is een immens project.

 Verkoping van boeken en ander christelijk materiaal
Een aantal broeders die elders bij kerkelijk werk betrokken 
zijn heeft aangegeven dat ze graag gezamenlijk een verkoping 
willen organiseren van boeken en ander christelijk materiaal 
in vier talen (Hebreeuws, Arabisch, Russisch en Engels – we 
zijn een klein land maar met veel diversiteit!). We denken 
aan het voorjaar, op verschillende plaatsen in het land. We 
hopen dat er velen zullen komen en dat het aanleiding is dat 
velen een boek ter hand zullen nemen.

         

Ontmoeting met onze ‘buren’
In oktober hebben we een reis naar Jordanië gemaakt en het 
bemoedigde ons zeer om te zien hoe de jonge gemeente al-
daar is gegroeid tot meer dan 50 leden. Begin november zijn 
vijf leden van deze gemeente gedoopt. Hun probleem is nu 
dat hun plaats van samenkomst, het huis van één van hen, 
inmiddels te klein is om hen allen te bergen, zodat er nu twee 
bijeenkomsten worden gehouden. Ze kunnen geen pand hu-
ren, omdat een huurpand meestal omringd wordt door woon-
huizen, hetgeen het risico met zich mee brengt dat de buren 
gaan klagen over overlast waardoor de bijeenkomsten ver-
boden kunnen worden. De gemeente wil zich graag officieel 
registreren bij de overheid zodat er geen risico meer is dat 
de bijeenkomsten verboden worden, maar om te registreren 
moeten ze een pand in eigendom hebben. Dat is hun droom. 
Ze zijn aan het onderzoeken hoe duur een kooppand is, maar 
het lijkt niet reëel dat ze ooit zo’n bedrag kunnen betalen. 
Tijdens ons bezoek hebben we ook gesproken over een mo-
gelijke gezamenlijke conferentie en ontmoeting van de Jor-
daanse en Israëlische Arabische broeders. Wij kunnen vrij 
makkelijk Jordanië binnen komen en er is daar een goed 
conferentieoord. We willen dit in juli doen, als de scholen 
vakantie hebben. Het zou een grote bemoediging zijn voor 
de broeders aan beide zijden van de grens.
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 Kinder- en jeugdwerk
De kinderclub die in de zomer is gehouden – in het Engels 
– bleek zeer gewild, er waren meer dan 100 kinderen. Vijf 
kinderen hebben aangegeven de Heere te willen volgen.
Op 27 en 28 oktober hebben we een tweedaagse club gehouden 
met meer dan 60 kinderen. Dat was voor ons wat beter 
hanteerbaar – hoewel we de eerste dag alle activiteiten binnen 
moesten doen omdat het regende. Er waren meerdere nieuwe 
kinderen en hun ouders waren belangstellend wat dit nu precies 
was, hetgeen een goede gelegenheid was om met hen te spreken. 
Eén van de activiteiten was dat de kinderen een Bijbelverhaal 
moesten uitbeelden en de anderen moesten raden om welke 
geschiedenis het ging. Omdat veel kinderen de verhalen niet 
kennen, hebben we die eerst gezamenlijk uit de Bijbel gelezen.
We zien de noodzaak van en de belangstelling voor deze 
Bijbelclubdagen toenemen en daarom zouden we graag een 
kamp- of conferentieoord willen huren, of een oord of land 
willen kopen zo de Heere daarin voorziet. Geen ding is bij 
God onmogelijk! 
Nuha en twee jongeren hebben in de zomer de Turkey Hill 
Bible training bezocht ten behoeve van het kinderwerk en 
volgend jaar zouden we nog een aantal jongeren daarheen 
willen sturen, inclusief een aantal jongeren uit  Jordanië. 

 Vrijwilligers
De afgelopen drie maanden hebben Trevor en Margaret, een 
gepensioneerd echtpaar uit Nieuw-Zeeland, ons geholpen met 
praktische werkzaamheden zoals het witten van de muren van 
het gebouw. Zij zijn eind november vertrokken en op 19 januari 
hopen we een Duitse vrijwilliger te ontvangen die gedurende 
zes maanden hand- en spandiensten zal verrichten en zal 
helpen bij het jeugdwerk. Daarnaast zal hij ook tijd besteden 
aan studie; hij is hier in het kader van een overbruggingsjaar 
voor mensen die kerkelijk werk willen gaan doen. 

 Reis naar Kenia

De Heere bracht het op mijn (Georges) weg om in Kenia 

te helpen bij een conferentie voor leiders van gemeenten. 
Deze conferentie wordt gehouden op 1-8 december. Mijn 
vriend John Melville uit Australië is daar meerdere keren 
per jaar en zal ook nu aanwezig zijn. Gemeenten schieten 
als paddestoelen uit de grond en het is nodig dat de leiders 
Bijbels onderwijs krijgen.

 Het land

‘Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige 
is beter dan de hoogmoedige’ (Pred. 7:8). We moeten ons hier 
maar in geloof aan vastklampen wat betreft het ‘ding’ van 
de registratie van het land. De zaak betreffende het opheffen 
van het verbod op registratie van het land (waardoor we geen 
bouwvergunning kunnen krijgen) is in september in twee 
rechtszittingen behandeld. We wachten nog steeds op de 
definitieve uitspraak van de rechter, waarvan hij beloofd heeft 
dat hij die schriftelijk zal toesturen. De andere rechtszaak 
betreffende compensatie voor het verlies dat we geleden 
hebben door de nalatigheid van de advocaat is verzet naar 
30 december. Het is natuurlijk frustrerend om te zien hoe dit 
voortsleept, maar het is in de hand des Heeren en wij hebben 
geduld nodig! Gezaaid zaad heeft zorg, water en zon nodig 
om te groeien en te bloeien. Uw gebeden zijn als de zorg, 
het water en de zon en de Heere heeft beloofd dat het zaad 
dertig-, zestig-  en zelfs honderdvoud zal voortbrengen. ‘Ik 
heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de 
wasdom gegeven’ (1 Kor. 3:6).

Gods licht en liefde zij met u, 

  

George Khalil, directeur Emmaus Bijbelschool

Bid voor de kinderen opdat het Woord wortel mag schieten in 
hun hart; voor de volgende Bijbelclub die met Kerst gehouden 
zal worden; voor meer volwassen helpers; voor meer training 
voor de jongere helpers.
Bid voor versterking in het geloof van de jeugdige gelovigen; 
voor gelegenheid om vrienden mee te nemen; voor wijsheid 
en een helper voor Shaul en Nuha.
Bid voor Gods leiding met betrekking tot een kampoord.
Bid voor een wijdverspreid gebruik van de Bijbelcursussen in 
Jordanië en Egypte; voor de jonge gemeenten aldaar.
Bid dat de Heere ons laat zien of we moeten aanhaken aan 
het werk voor het woordenboek van Vine; bid voor een zegen 
over de vier boeken die in december gepubliceerd worden.
Bid voor de voorbereidingen voor de verkoping van 
christelijke boeken en ander materiaal.
Bid voor het starten van de Hebreeuwse en Russische 
Bijbelcursussen.
Bid dat de God van wonderen wil voorzien in een gebouw 
voor de jonge gemeente in Jordanië; bid voor de leider van 
deze groep opdat hij wat verantwoordelijkheden naar anderen 
kan doorschuiven omdat hij anders net als Mozes uitgeput zal 
raken.
Bid dat we iemand mogen vinden die het onderhoud aan de 
Emmaus website kan doen.
Bid voor George dat hij de conferentie in Kenia goed kan 
voorbereiden en voor gezondheid en bescherming.
Bid dat de rechter het verbod op de registratie van het land zal 
opheffen en voor de rechtszaak in december.  
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