Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, – Titus 2:11

“Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt
Zijn daden bekend onder de volken.” (Ps. 105:1)
Lieve broeders, zusters en vrienden,
De afgelopen maanden mochten Leyla en ik weer
diverse asielzoekerscentra, (basis)scholen, kerken
en stichtingen bezoeken om te vertellen over de
Heere Jezus. Veel mensen hebben het evangelie van
onze Heer en Heiland mogen horen. Leyla en ik
willen u allen hartelijk bedanken voor uw gebeden
en vragen u om ook de komende periode die voor
ons ligt te blijven bidden. Ook willen we iedereen
bedanken die ons Kinancieel of met andere middelen
gesteund heeft. Hierdoor kon de Heer een zegen
geven aan veel mensen en mochten we ook zelf tot
zegen voor anderen zijn.
Islam
In Apeldoorn sprak ik onlangs een meisje uit
reformatorische kring. Ze was moslima geworden en
verspreidde zelfs de boodschap van de islam. Ik heb
haar gevraagd wat ze in de islam had gevonden wat
Leyla en ik niet konden vinden. Ik heb tijdens dat
gesprek kunnen vertellen wat ik in de Heere Jezus
heb mogen vinden. Ik merk dat tot islam bekeerde
mensen fel worden. Meerdere meisjes en jongens
bekeren zich tot de islam. Iedereen is op zoek naar
iets. Onze zielen missen de Schepper, die ons die ziel
gegeven heeft. Hij heeft ons gemaakt en iets in ons
gelegd wat naar Hem uitgaat.

gerechtvaardigd door Zijn Zoon. Als ik mijn ogen
sluit, dan word ik wakker in de schoot van de Vader.
Mohammed is dood, maar de Heere Jezus leeft in alle
eeuwigheid! De liefde in de islam is anders. Waar de
islam zegt: “sla je vrouw”, zegt Efeze 5 dat mannen
hun vrouw moeten lieKhebben. Later hoorde ik dat ze
zich bekeerd heeft na moslima te zijn geweest voor
ongeveer tien jaar. Mede door ons gesprek is een
verloren schaap teruggebracht.
Bijzondere ervaring
Enige tijd geleden was ik op bezoek bij een klas van
een basisschool. De kinderen waren een weekend
weg en redelijk ver van huis. Er was een meisje met
diabetes van wie de insulinepomp tijdens het spelen
in het water was gevallen. Het was vrijdag en al laat
op de dag waardoor een huisarts of apotheek geen
uitkomst kon bieden. Eén van de kinderen zei toen:
“laten we met deze man (Razzak) bidden”. De
e e nvo u d i g e wo o rd e n va n d i t k i n d wa re n
beschamend en tegelijkertijd bemoedigend. Wat kan
een kind toch een puur geloof in God hebben.
Zowel de kinderen als de docenten waren op de Kiets.
Met mijn auto zijn we naar de opa van het meisje
gereden voor een extra insulinepomp en vervolgens
naar een nabijgelegen tankstation voor batterijen.

Op een beurs in Utrecht stonden vroeger christenen
met de evangelieboodschap. Nu staan moslims ieder
j a a r d u i z e n d e n ko ra n s u i t te d e l e n . O o k
Nederlanders zoeken iets op dit soort beurzen. Met
volle eerbied nemen ze een koran aan uit de handen
van deze moslims. Als mensen een bijbel zien liggen
dan gaan ze eraan voorbij, maar de koran nemen ze
wel aan. In de islam vinden mensen een sterke
gemeenschap. Deze gemeenschap is hier sterker dan
in het Midden-Oosten. Moslims in Nederland vormen
een goed georganiseerde eenheid en geven alles
voor hun religie: hun geld, energie en tijd. Ze hebben
hun ziel geofferd aan Allah.
Op de vraag wat dit meisje had gevonden in de islam
antwoordde ze: “liefde onder de mensen”. Ik sprak
over de liefde van Christus en legde uit dat deze
liefde onvoorwaardelijk is. God heeft in Christus
Jezus zichzelf in het vlees geopenbaard (1 Tm. 3:16).
Hij ging naar het kruis van Golgotha om de weg te
bereiden voor ons. Hij heeft mij geheiligd en
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Open deuren
We zijn dankbaar voor de vele uitnodigingen van de
afgelopen tijd. Zo heb ik gesproken op een bruiloft
van jonge mensen waar de broer van de bruid tot
geloof is gekomen! Ook waren er de nodige
mannenontbijten en heb ik via organisaties en
verschillende kerkverbanden mijn getuigenis mogen
geven in plaatsen als Ede, Ederveen, Dordrecht,
Driebergen, Hattemerbroek en Nunspeet. Bij een
reformatorische basisschool waren er veel vragen
over mijn levensverhaal. Kinderen reageren vaak erg
geëmotioneerd en vinden het nooit saai. Ze luisteren
heel aandachtig.
Op een aantal scholen, waaronder de Pieter Zandt in
Kampen en het Hoornbeeck College in Amersfoort,
sprak ik over de islam en de liefde van Christus.
Moslims brengen veel positieve kanten van de islam
naar buiten. Het is daarom belangrijk om de
verschillen uit te leggen tussen het christendom en
de islam, tussen de Bijbel en de Koran en tussen
Jezus Christus en de profeet Mohammed.

variëren maar naast mijn getuigenis spreek ik veel
over Lukas 15 en Efeze 2. Het is alles door genade
dat ik dit mag doen. Ik ben slechts een slaaf van
Christus, ik roem in Hem!

In Hardenberg was er een jongerendag met het
thema “Van de dood naar het Leven”. Hier waren veel
jongeren aanwezig.
Vluchtelingenwerk
Het werk onder vluchtingen blijft onverminderd
doorgaan. Zo zijn er, naast de bezoeken aan de azc’s,
iedere maand ontmoetingen met vluchtingen uit
Iran, Pakistan en Syrië in het SGP gebouw te
Staphorst. Het uitgangspunt is de liefde van de Heere
Jezus verkondigen, waarbij ik zoveel mogelijk
verhitte (religieuze) discussies probeer te vermijden.
Bij een oprechte belangstelling voor het evangelie
maak ik vervolgens een aparte afspraak. Er is veel
onzekerheid bij deze mensen. Dan is er niets
mooiers om over de zekerheid van mijn geloof te
mogen vertellen (1 Joh. 5:10-13).

E r z i j n d e a fg e l o p e n p e r i o d e e e n a a n t a l
tentcampagnes geweest in Amersfoort, Amsterdam,
Oldebroek en Urk met het thema “Blij met de Bijbel”.
Op bovenstaande foto een tentcampagne nabij Urk
met Irakese en Syrische mensen.
Bij een Hersteld Hervormde Kerk heb ik op een
vrijdagavond over mijn leven in Irak verteld en
vragen van de mensen beantwoord. Ook zijn er een
aantal bijbelstudie-avonden geweest in o.a.
Barneveld, Lunteren en Voorthuizen.
Vaak zien mensen mijn boodschap via het internet
en nodigen mij dan uit om te spreken voor hun
gemeente, stichting of kerk. De onderwerpen
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In Oldebroek ben ik recent door Syrische mannen
bedreigd. Ik ben dan niet bang en voel me net zo
sterk als Simson. Ik weet dat ik niet alleen ben en ik
voel de liefde en kracht van God. Op zulke momenten
denk ik aan 2 Kor. 12: “ Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”
Deze mannen willen ons pijn doen en zien Leyla en
mij als afvalligen die volgens de Hadith gedood
moeten worden. Ik heb veel medelijden met hen en
denk dan “Oh jongen, neem toch de Heer Jezus
Christus aan, want je gaat verloren!” Blijft u
alstublieft bidden voor deze mensen.
Bemoediging
Ondanks de bedreigingen en de nodige tegenstand,
mogen we ook de kracht en de liefde van God
ervaren en ons daardoor gesterkt weten. Hiervoor
zijn uw gebeden heel belangrijk. We willen u
oproepen om als broeders en zusters schouder aan
schouder te staan en zo zielen te winnen voor het
evangelie. We zijn zo blij en dankbaar wat God
allemaal doet.
“Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van
God over één zondaar die zich bekeert.” (Lk.
15:10)

We bezoeken veel vluchtelingen door het hele land
waaronder Emmeloord, Dronten, Meppel, Staphorst
en AZC Schalkhaar. Op de foto een bezoek aan
Afghanen in AZC Hardenberg. Deze mensen zijn in
hun thuisland of in Nederland tot geloof gekomen.
We hebben hier een gezamenlijke bijbelstudie en
lunch. Hier heerst een goede sfeer.
Ondertussen is Leyla nog maandelijks actief onder
vrouwenvluchtelingen. Onlangs hebben wij op
uitnodiging van een broeder (met trekker en
aanhangwagen) samen met Iraniërs en Pakistaanse
jonge gezinnen genoten van een mooie voorjaarsdag
in de natuur rondom Staphorst. Gezellig een ijsje
eten, praten en wandelen. Het was een heerlijke dag.
Dit contact loopt via Leyla. Ze probeert iedere maand
iets te organiseren zoals een High Tea, zingen of een
andere activiteit. Leyla haalt dan meerdere vrouwen
met de auto op. Deze contacten zijn erg Kijn!

Gebedspunten
• Een goede gezondheid, zodat alle bezoeken,
lezingen en tentcampagnes voor de komende
maanden door mogen gaan. Razzak voelt zich af
en toe erg moe en duizelig wat door drukte en
zijn zwakke hart komt. Desondanks probeert hij
zich geen zorgen te maken.
• Voor bescherming, kracht en de juiste woorden
om asielzoekers te leiden naar het kruis van
Golgotha.
• Alertheid op de drukke Nederlandse wegen.
• De vele nood en onzekerheid die er is onder
christelijke vluchtelingen.
• Lectuurverspreiding onder moslims.
• Voldoende Kinanciële middelen.
Wij willen u hartelijk groeten en wensen u allen
Gods zegen en een heel Kijne zomer(vakantie).

Razzak en Leyla Avakhti
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Giften
Wilt u medearbeiders zijn in dit werk van de Heer
door een gift? Onderstaande stichting heeft een
ANBI status. Giften hieraan gegeven zijn aftrekbaar
voor de belasting.
Stichting Nehemia (ANBI)
o.v.v. ‘Vluchtelingenwerk Noord-Nederland’
NL66 SNSB 0931 7011 39
U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening
van broeder Avakhti: NL08 RABO 0360 8678 47.
Vanwege teruglopende inkomsten de laatste
maanden zullen broeder en zuster Avakhti enorm
blij en dankbaar zijn met uw gift!
Mededelingen TFC
Achter de schermen zijn we bezig met een website:
www.christusvoormoslims.nl. In de volgende
nieuwsbrief meer informatie.
Heeft u vragen, opmerkingen of kunt u de
nieuwsbrief ook digitaal ontvangen in plaats van per
post? Stuur dan een bericht naar info@thuisfrontavakhti.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken op
06-31749242 of 0522-262228.
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