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Geachte vrienden,
Wat zullen we zeggen als zich een 
gelegenheid voordoet om de Heere 
te dienen? Levend in een klein 
land waar weinig boodschappers 
van Gods Evangelie zijn en weinig 
materiaal aanwezig is, terwijl de 
geestelijke nood zo groot is, zien 
wij ons voor een grote uitdaging 
geplaatst. Het voelt soms alsof ons 
werk een druppel op een gloeiende 
plaat is. Maar de Heere is zo getrouw 
geweest in Zijn zegeningen, 
antwoorden op gebeden en in het 
wijzen op nieuwe noden. 
Reis
In januari hebben we een goede 
reis naar Duitsland en Oostenrijk 
gehad. De conferentie in Salzburg 
trok meer dan 250 bezoekers, 
waaronder veel jongeren en we 
waren onder de indruk van de 
interesse voor zending. Er is 
liefde om de verlorenen met het 
Evangelie te bereiken en men bidt 
voor hen, en dat is zo bemoedigend.  
In München hebben we S. ontmoet, 
een Irakese vrouw die alle online 
Bijbelcursussen heeft gevolgd en 
deze nu gebruikt in een vrouwen 
Bijbelstudiegroep. We hebben haar 
nog wat meer boeken en literatuur 
gegeven.

Publicaties
We zijn heel blij dat we de 24 
cursussen voor een naburig land 
hebben kunnen afronden, ze zijn nu 
klaar om te drukken. Het was een 
heel grote klus en we zijn blij dat 
het klaar is. Bid dat deze cursussen 
veel gebruikt mogen worden in 
de Arabische wereld, tot eer van 
God. Het boek ‘Weten en doen’ is 
nu naar de eindredactie en ook dit 
boek hopen we spoedig te kunnen 
drukken. Ons volgende project is 

drie boeken van Alexander Strauch, namelijk ‘Bijbels leiderschap’, 
‘Leiden met liefde’, ‘Liefhebben of sterven’. Deze boeken waren 
al vertaald maar de correctie en de opmaak moesten nog worden 
gedaan. Bid dat dit mooie boeken mogen worden en dat de Heere 
voorziet in de mogelijkheid om ze te drukken. 
We hoorden het verblijdende bericht dat deze week twee kerken een 
aantal Bijbelcursussen over de christelijke levensstijl hebben gekocht, 
om met de gemeenteleden Bijbelstudie te gaan doen over dit onderwerp. 
Eén van deze kerken is begin jaren ’90 uit onze gemeente ontstaan, ze is 
nu gevestigd in het Noorden van Galilea in Ba’ani.
Hebreeuwse en Russische cursussen
We hebben nu 75 studenten die de (papieren) cursussen in het 
Hebreeuws en Russisch volgen, de meeste van hen zijn Russen. 
Daarnaast zijn er ook velen die de cursussen via de Russische website 
volgen. De Russische Bijbelcursussen zijn afkomstig uit Rusland, 
we hebben ze via Andreas Reh ontvangen. Hij is directeur van het 
Emmaus-werk in Oost-Europa. Vier Messiaanse ‘rehabilitation 
centers’ gebruiken de cursussen ook. Verder zijn we bezig om de 
website ook in het Hebreeuws beschikbaar te stellen. Onze ICT-er in 
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Duitsland heeft de structuur van de website gemaakt en wij zijn nu 
bezig om de Hebreeuwse cursussen digitaal beschikbaar te maken. 
Bid dat we dit spoedig kunnen afronden. Broeder Yakov vraagt ook 
om gebed, voor versteviging van de contacten met Hebreeuws-
sprekende leiders van Messiaanse gemeenten. Zodat hij beter 
bekend kan maken dat de cursussen een goed instrument zijn voor 
Bijbelstudie en onderwijs. Het boekje ‘Onze eeuwige bestemming’ 
is nu in het Hebreeuws vertaald en moet nu gecorrigeerd en 
drukklaar gemaakt worden. We hebben professionele, gelovige 
vertalers nodig die Engels in Hebreeuws kunnen vertalen en die dit 
werk als dienst voor de Heere zien (en niet om er veel geld mee te 
verdienen). Zelf hebben we niet veel mogelijkheden om dit werk te 
doen. Momenteel hebben we maar zes cursussen in het Hebreeuws 
beschikbaar en we zouden er graag veel meer hebben.

Werkzaamheden in april
Voor de komende maand staan twee evenementen gepland hier 
in Nazareth. 
Ten eerste een boekverkoping, in samenwerking met andere 
uitgeverijen. We bieden dan materiaal aan in het Arabisch, 
Hebreeuws, Russisch en Engels. Deze verkoping wordt gehouden 
van 16-18 april. Bid dat alles goed georganiseerd mag worden 
en dat er velen zullen komen en de boeken en ander materiaal 
zullen meenemen.
Verder komen er van 21 april t/m 2 mei tien christenen uit 
Duitsland. Bid voor hun veiligheid als ze literatuur verspreiden 
en mensen op straat aanspreken, en dat ze de jonge christenen 
hier mogen bemoedigen. Tijdens hun verblijf houden we de 
kinderclubdagen (na Pasen) en we maken graag gebruik van hun 
energie! Bid voor deze kinderclubdagen die we nu voorbereiden 
en ook dat we meer ervaren en toegewijde lokale medewerkers 
kunnen vinden. Bid ook dat meer kinderen tot geloof mogen 
komen en mogen toenemen in geloof. We zijn bezig om te kijken 
of het mogelijk is de kinderclub anders op te zetten en het buiten 
Nazareth te gaan houden. 

Land
We wachten nog steeds op de uitspraak van de rechter (van de 
rechtszitting in juni). Bid dat dit nu spoedig mag komen en dat 
de uitspraak gunstig is voor ons. Ondertussen hebben we heilig 
geduld nodig!
Zou u ook willen vragen of Shaul een permanente 
verblijfsvergunning mag ontvangen. Het is hem een tijdje 
geleden beloofd. 
Als we terugkijken naar de zegeningen in het verleden, 
vertrouwen we dat de Heere ook in de toekomst onze gebeden 
wil beantwoorden, onze voeten wil richten en voorzien in wat 
we nodig hebben. Want Hij is een getrouw God! Hij heeft ons 
gezegend in het verleden, zegent ons vandaag en zal ons zegenen 
omdat Hij gisteren, vandaag en altijd Dezelfde is. Amen!
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