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Geachte vrienden,
Graag willen we u een kort overzicht geven van ons werk 
in van de afgelopen tijd en u een aantal zaken onder 
de aandacht brengen waarvoor uw gebed nodig is. 

Kinder- en jeugdwerk
In 2012 hebben we in total 13 kinderclubdagen 
gehouden. Met Pasen, in oktober en met Kerst

hebben we tweedaagse Bijbelclubs gehouden, 
in februari en juni een enkele zaterdag en in 
augustus een vijfdaags zomerkamp. Het aantal 
kinderen varieerde van 45 tot meer dan 100 tijdens 
het zomerkamp! De meeste kinderen hebben 
een rooms-katholieke achtergrond. Bij sommige 
kinderen maakte de Bijbelse boodschap een 
diepe indruk. We bidden dat dit blijvend mag zijn.

In december hebben we aan het eind van de 
Bijbelclub een avondprogramma voor de ouders 
georganiseerd. We hebben een korte meditatie 
over de betekenis van het Kerstfeest gehouden; de 
kinderen zongen de liederen die ze geleerd hebben 
en lieten zien wat ze die week gemaakt hadden.

De jongeren die onze wekelijkse jeugdbijeenkomsten 
bezoeken, helpen bij deze Bijbelclubdagen. In de 
zomer van 2012 zijn Nuha – onze secretaresse en 
jeugdmedewerkster – en twee meisjes van onze 
jeugdgroep drie weken naar een training voor 
jeugdwerk geweest. Deze training vond plaats in 
Amerika; ze konden deze training bezoeken omdat 
we sponsors hebben gevonden die hun ticket wilden 
betalen. Wat ze daar geleerd hebben, komt heel 
goed van pas!

Publicaties
In de afgelopen periode hebben we de vertaling, 

opmaak en publicatie afgerond van vier boeken: 
twee Emmaus Bijbelcursussen, een boek van 
Aziz Daim (uit de omgeving alhier) over het 
doen van Bijbelstudie en het boek Basket of 
Fragments van Robert M. McCheyne. Deze boeken 
hebben we in J. laten drukken: ten eerste is dat 
goedkoper dan hier en ten tweede biedt dit de 
mogelijkheid de boeken ook in de bredere Arabisch-

sprekende wereld te verspreiden. Verder hebben we 
een tweede druk van de kinderbijbel van Van Dam 
gepubliceerd. 
Momenteel zijn we bezig om 24 boeken en Bijbel-
cursussen te herzien. Deze worden in E. (een ander 
buurland) gedrukt omdat Emmaus daar inmiddels 
ook een afdeling is gestart. 
Alle nieuwe boeken zijn ook te downloaden van 
onze website www.lifeismore.net. Via deze website 
kunnen we Gods Woord en de Bijbelcursussen voor 
de gehele Arabisch-sprekende wereld beschikbaar 
stellen. Er zijn veel studenten die op deze wijze de 
cursussen volgen en aan ons terugsturen en ook 
ontvangen we veel reacties van bezoekers van de 
website.
Onderwerpen voor gebed
Mijn reis naar Kenia in december heeft me diep 
geraakt, met name vanwege de grote nood die 
er is op zowel geestelijk gebied als ook voor het 
tijdelijk leven. Twee Australische broeders en 
ondergetekende hebben college gegeven tijdens 
conferenties. De bezoekers van de conferenties 
kwamen uit diverse streken van West-Kenia. Deze 
bezoekers zijn ijverige predikers, maar er is grote 
behoefte aan gedegen onderwijs voor hen. Het was 
bijzonder om een aantal studenten in de gevangenis 
te bezoeken die de Emmaus-cursussen volgen. Ook 
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was het mooi om een Keniaanse bruiloft bij te wonen! 
Er zijn slechts weinig Bijbels beschikbaar in Kenia. 
Dus we zijn heel blij dat we de afdeling van Emmaus 
in Nairobi van Bijbels hebben kunnen voorzien, 
dankzij de hulp van een Finse organisatie voor 
Bijbelverspreiding. De meeste jongeren in Kenia 
kunnen Engels lezen, maar natuurlijk zouden we ook 
heel graag Bijbels in het Swahili beschikbaar stellen.

 

Wat betreft de Bijbelclub, we hebben weer twee 
clubdagen gepland in de Paasvakantie, op 27 en 28
maart. Pasen is een goede gelegenheid om de 
boodschap van het kruis en het Evangelie door te 
geven.
Bid dat deze boodschap de kinderharten mag 
bereiken en dat ze tot de kennis van Christus mogen 
komen. 
We zijn bezig om te starten met huisbezoeken aan de 
ouders en we zien dat de ouders hier belangstelling 
voor hebben.
Bid voor wijsheid voor Shaul en Nuha als zij bij de 
ouders op bezoek gaan en voor bekering van de 
ouders. 

Bid ook voor meer bezoekers van de jeugdbijeen-
komst op zaterdag. 
We zouden dit jaar graag opnieuw twee jongeren 
naar de training voor Bijbelclubleiding in Amerika 

laten gaan. Daarnaast willen we ook graag twee 
mensen uit J. deze training laten volgen, omdat ze 
daar ook kinder- en jeugdwerk willen starten.
Bid dat de Heere ons laat zien wie van onze jongeren 
geschikt zijn om naar deze training te sturen. En ook 
vragen we uw gebed voor een voorspoedig verkrijgen 
van een visum.
De afdeling van Emmaus in E. is nu goed van start 
gegaan en heeft inmiddels al meer dan 600 studenten. 
Ze willen graag een reeks van 24 cursussen 
aanbieden. Dat betekent voor ons een project om 24 
boeken te herzien zodat ze daar geprint en gebruikt 
kunnen worden. Sommige boeken zijn nog niet 
eerder in het Arabisch uitgegeven. 
Bid voor dit werk; het is erg arbeidsintensief, maar we 
zijn blij dat op deze manier ook E. bereikt kan worden 
– een land waar de boodschap van het Evangelie 
hard nodig is. Hopelijk kunnen de cursussen ook in 
de gebieden rond de Perzische Golf worden gebruikt.

Het lijkt erop dat we licht zien aan het einde van de 
tunnel wat betreft het eigendomsrecht op het land 
voor het christelijk jeugdcentrum. Op 17 april is er een 
belangrijke rechtszitting en we hopen dat we dan de 
definitieve uitspraak zullen krijgen; de ontwikkelingen 
wijzen erop dat we de rechtszaak gaan winnen. 
Bid met ons dat er daadwerkelijk recht gesproken zal 
worden. Dat is een bede tegen satans pogingen om 
de bouw van het centrum tegen te houden. 

‘Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn 
handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten 
oorlog’ (Ps.144:1). 

Bidden is een geestelijke strijd voeren. Wij danken u 
dat u met ons mee strijdt.

Met een hartelijke groet van een dienstknecht des 
Heeren,
  George & Rosamond Khalil, 
  Directeur Emmaus Bijbelschool
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