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Geachte vrienden, 
De media doen voorkomen alsof Israël een 

opwindend land is om te wonen en waar altijd veel te 

beleven valt, maar ook wij voelen ons soms gevangen 

in de dagelijkse sleur of raken ontmoedigd. 

Anderzijds, de landen om ons heen hebben met grote 

veranderingen te maken, zoals de nieuwe president in 

Egypte en toenemende conflicten in Syrië en Irak. 

Christenen hebben het daar zwaar te verduren – maar 

toch loopt het de Heere niet uit de hand. Hij gaat door 

met Zijn werk en brengt velen tot Zich, met name in 

Noord-Afrika en andere landen waar het extremisme 

toeneemt. De intellectuelen zijn in toenemende mate 

teleurgesteld in de Islam en stellen vragen, die wij 

vaak via onze website binnen krijgen. De geestelijke 

strijd is in volle  gang, bid de Heere dat Hij overwint 

over degenen die zoekend zijn. 

 

Publicaties 
We hebben veel reden om onze machtige God  te 

danken. De vier boeken waar we de afgelopen tijd aan 

hebben gewerkt, zijn nu in een naburig land geprint 

en worden daar en in andere landen verspreid. 

Het gaat om de verklaring van het Bijbelboek 

Efeze (Vine) en om de boeken ‘Heilige Doop en 

Heilig Avondmaal’, ‘Gods blauwdruk voor het 

huwelijk’ en de herdruk van ‘Uw eeuwige 

bestemming’. Binnen enkele weken verwachten we 

de gedrukte exemplaren van ‘Weten en doen’ en 

‘Eens in Christus, altijd in Christus’ te kunnen 

ontvangen. Bid dat deze boeken gebruikt mogen 

worden tot opbouw van het lichaam van Christus 

en tot zaligheid van velen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ondertussen zijn we bezig met de vertaling en  

redactie van het boek van Alex Strauch. We hadden 

het voorrecht hem afgelopen maand op een 

conferentie te ontmoeten, dat was bemoedigend. 

De boekverkoping die we samen met andere uitgevers 

in april hebben gehouden was erg teleurstellend. Er 

kwamen maar weinig mensen, hoewel we alle 

christelijke gemeenten en christelijke organisaties in 

het land op de hoogte hadden gesteld. Het lijkt alsof 

mensen apathisch zijn en geen interesse meer hebben 

in boeken. We merken dat ook bij de Bijbelcursussen. 

Hoewel dat deels gecompenseerd wordt door de 

belangstelling voor online cursussen, is er in het 

algemeen minder verlangen om Gods Woord 

persoonlijk te onderzoeken. Bid dat de Heere een 

omkeer wil geven en een honger geeft om Zijn Woord 

beter te verstaan. 

 

Hebreeuwse en Russische cursussen 

Een andere teleurstelling is dat er geen 

belangstelling is voor de Hebreeuwse cursussen bij 

de Messiasbelijdende gemeenten. Ondanks dat we 

regelmatig contact hebben gehad met de 

voorgangers. Mogelijk dat een website beter werkt, 

maar daarvoor hebben we iemand nodig die handig 

is met computers en voor wie het Hebreeuws de 

moedertaal is. Al met al betekent dit dat dat er 

onvoldoende werk is om Yakov full time in dienst te 

houden. Bid dat hij ander werk vindt, waarbij hij 

tevens genoeg tijd overhoudt voor de Russische 

cursussen en om zijn gemeente te dienen. 

 

Bijbelverspreiding 

De afgelopen jaren hebben we Bijbels in diverse 

talen geïmporteerd en gedistribueerd in Israël en in 

Afrika. Momenteel zijn we betrokken bij een grote 

zending Amhaarse Bijbels voor Ethiopië. Bid dat het 

ons lukt de logistiek te regelen en dat ze terecht 

mogen komen waar het nodig is. 

 

Evangelisatie 

In april hadden we een evangelisatieteam van 10 man 

uit Duitsland. Zij hebben geholpen bij het 

kinderkamp en bij evangelisatie in Nazareth en 

omgeving. Ze hadden diverse goede ontmoetingen. 

Sommigen dachten dat ze Jehovah’s Getuigen 

waren en door anderen werden ze geïntimideerd, 

maar de Heere heeft hen beschermd. Bid de Heere 
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dat hun woorden en de traktaten die ze hebben 

uitgedeeld, gezegend mogen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kinderclub 

In april hebben we weer twee kinderclubdagen 

gehouden. We hadden ongeveer 80 kinderen en alles 

liep voorspoedig. Met name tijdens de 

Bijbelvertelling luisterden de kinderen aandachtig. 

De volgende kinderclub is in de zomer, van 11 t/m 

15 augustus. Dan komt er een Amerikaanse groep om 

ons te helpen. Bid voor Shaul en Nuha nu ze 

beginnen met de voorbereidingen en ook voor goede 

lokale helpers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkplanting 

We hebben bemoedigend nieuws uit een naburig land: 

door middel van de Emmaus cursussen is daar een 

nieuwe gemeente ontstaan en twee 

Bijbelstudiegroepen. Ook zijn er bloeiende 

samenkomsten in Cairo en Hurghada. In de 

nieuwsbrief van december noemden we dat de 

gemeente in een naburig land een ruimte voor hun 

samenkomsten nodig had. De Heere heeft gezorgd dat 

de huur voor precies een jaar is gedoneerd, waarvan 

een zeer geschikte ruimte gehuurd kon worden. 

Inmiddels zijn er uit deze gemeente nog twee andere 

ontstaan in een ander deel van de stad en zij komen 

samen in een gebouw dat voorheen bij een kerk 

hoorde. Toch zien ze er nog steeds naar uit om een 

gebouw te kunnen kopen. Dit is namelijk een 

voorwaarde om als gemeente officieel geregistreerd te 

worden. Zolang ze niet geregistreerd zijn, lopen ze het 

risico uit het gebouw gezet te worden. 

In Cairo is een groep van 50 volwassenen en meer dan 

100 kinderen ontstaan. Het dubbele appartement dat 

ze gebruiken, barst uit zijn voegen – wat een luxe 

probleem! Bid de Heere dat Hij in beide situaties wil 

voorzien. 

 

Broeder I vertelde me dit afgelopen maand, toen we 

elkaar op een conferentie ontmoetten. Dat was zo 

bemoedigend en inspirerend. Bid de Heere dat Hij 

ook in Galilea deuren wil openen waardoor zulke 

huisgroepen mogen ontstaan. Dat is wat we op lange 

termijn graag zouden zien. 

 

Uitgeverij 

Omdat boeken in andere landen in het Midden-Oosten 

nog steeds een gewild artikel zijn, hebben broeder I en 

ik het idee besproken om een uitgeverij te beginnen in 

twee naburige landen. De bedoeling is dat het gehele 

proces, zowel vertalen als opmaak als redactie tot de 

expertise gaat behoren. Daarmee kunnen we de 

krachten bundelen en efficiënter en professioneler te 

werk gaan. Nieuwe publicaties kunnen dan ook 

digitaal beschikbaar worden gesteld via de website. 

Bid voor dit idee en voor de mogelijkheid dat we dit 

de komende maanden verder kunnen bespreken. 

 

Kantoor 

Graag willen we onze werkprocessen op kantoor 

herstructureren, zodat we efficiënter en productiever 

kunnen werken. Bid de Heere voor wijsheid hierin. 

Momenteel winnen we hierover advies in en 

bespreken we de mogelijkheden. 

We danken de Heere voor de verhoring van het gebed 

voor Shauls visum: hij heeft nu een Israëlisch 

paspoort en een permanente verblijfsvergunning. Dit 

betekent dat hij naar het buitenland kan reizen. Graag 

zouden hij en broeder I naar Engeland willen om een 

gedegen cursus Engels te doen, wellicht volgend jaar. 

Shaul is nu ook gestart met Hebreeuwse les. Zowel 

Hebreeuws als Engels is nodig voor ons werk. 

 

Hoogtepunten en dieptepunten, alles valt onder Gods 

bestuur. Dat al onze gedachten en plannen tot Zijn eer 

mogen zijn. 

 

Wij zijn in Zijn hand.  

 

Met een hartelijke groet,  

 

 

George Khalil 

Directeur Emmaus Nazareth 
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