
 
Lieve broeders en zusters, 

 

Allereerst willen we de lezers van onze nieuwsbrieven        

bedanken voor hun gebeden. Het is bijzonder hoe we de          

hand des Heeren voelen; hoe we merken dat Hij met ons           

is door uw gebeden. We willen vragen om dit te blijven           

doen. Blijf voor ons bidden, voor bescherming en zegen         

op ons werk. 

 

Bedreiging 

Eigenlijk let ik (Razzak) er niet op of ik via internet word            

bedreigd, maar onze schoondochter wees ons erop dat er         

een video van mij op YouTube stond waaronder een         

bedreiging in het Arabisch dat ik maar een kort leven zou           

hebben. Ik maak me echter geen zorgen, want er is ons           

geen goede reis beloofd. Anders zou ik me zorgen maken.          

Ik krijg twee soorten reacties: positief en negatief.        

Mensen die mij bedreigen maken zich zorgen, maar ik         

niet. 

 

Spreekbeurten 

In een tent in Ridderkerk kwamen 16 december        

honderden moslims luisteren naar de boodschap die ik        

mocht brengen. Samen met kerken en vanuit       

asielzoekerscentra. Sommigen komen uit    

nieuwsgierigheid, maar er zijn ook fanatieke moslims. De        

Heere heeft mij de genade gegeven om deze niet aan het           

woord te laten. Speciaal voor de vluchtelingen werd een         

maaltijd bereid. 

 

Verder mocht ik ook spreken in Deventer, Urk en         

Hardenberg.

 

 

Onlangs ben ik in Langbroek geweest om op de         

Bijbelschool Filadelfia een gastles te geven. Ook ben ik         

uitgenodigd om bij Gospel For Europe in Hilversum les te          

geven. Tijdens deze lessen spreek ik over het        

evangeliseren onder moslims. Veel van deze mensen       

hebben het verlangen om te evangeliseren onder       

moslims, en het is dan belangrijk te weten wat je wel en            

niet kunt zeggen of doen. Ik ken de islam goed en kan ze             

hierbij helpen. 

 

We worden veel uitgenodigd door kerken die dan weer         

vluchtelingen uitnodigen om te komen luisteren. We       

worden uitgenodigd door jongerenverenigingen en     

vrouwenverenigingen (zie onderstaande foto’s). Ze willen      

graag horen van deze (in naam) moslim die christen is          

geworden. 

 

 

 

 

Het is 27 jaar geleden dat ik met broeder Roel Kouwen in            

Waddinxveen was. Hij gaf zijn getuigenis voor groep 8.         

De directeur wilde dat deze boodschap later voor alle         

leerlingen werd gebracht. Sinds die dag word ik door         

verschillende groepen gevraagd. Zo mocht ik spreken op        

een islamitische school in Utrecht. Er werkt daar een         

docent die christen is. Deze broeder heeft de school         

gevraagd of hij mij mocht uitnodigen. Dit is een paar jaar           

achter elkaar gebeurd. Bijna alle meisjes droegen een        

hoofddoek. Het eerste kwartier van mijn boodschap keek        

niemand naar me, maar keken ze door het raam naar          

buiten. Ik ben onrein in hun ogen, omdat ik een verrader           

ben van de islam. Eigenlijk moet ik volgens de islam zelfs           

gedood worden. Na een kwartier draaien de nekken        
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langzaam om. De Heere Jezus werd zichtbaar. Hij heeft         

beloofd dat Hij zal spreken door mij heen als ik mijn           

mond open. Langzamerhand kwam er een glimlach op de         

gezichten van de leerlingen. 

 

Ik spreek voor gevangenen, omdat ik daarvoor gevraagd        

ben door een stichting. Het gaat om een soort van open           

gevangenissen waar mensen de laatste jaren verblijven       

voordat ze vrijkomen. Het zijn vaak gevaarlijke       

moordenaars. De meeste van hen zijn bezeten en hebben         

iemand vermoord. Ik daag ze uit door ze de vraag te           

stellen: stel dat de persoon die jij denkt te hebben          

vermoord toch niet dood is en je komt die persoon straks           

tegen, zou je hem opnieuw vermoorden? Vaak zeggen ze         

dat ze het opnieuw zouden doen. Ik vraag ze of ze berouw            

hebben. Wij waren van nature ook zo, maar de Heere          

Jezus heeft ons leven veranderd. Daarom moet ik erover         

spreken met deze mensen. Zo kan ik bijvoorbeeld iets         

vertellen over de gevangenissen in Irak. In de        

gevangenissen hier zitten vaak ook buitenlanders die uit        

die gebieden komen. 

 

Laatst mocht ik spreken in een baptistenkerk in Meppel.         

Ik ontmoette daar een meisje met het syndroom van         

Down. Ik mocht met haar bidden en na dit gebed wilde ze            

me niet meer loslaten. Ik heb een band met haar          

gekregen, ze is als een eigen dochter voor me. Later          

hoorde ik van deze gemeente dat ze een fijne dienst          

hadden gehad en ik iets had doorgegeven wat ze nodig          

hadden. Ik mocht brengen wat de Heere me op het hart           

had gelegd. 

 

Islam 

De moslims hebben gekeken naar wat wij doen voor         

vluchtelingen en zijn nu zelf ook actief in de         

asielzoekerscentra. Ze waarschuwen voor de Bijbel en er        

gaan bussen naar het azc om mensen mee te nemen naar           

het vrijdaggebed. Ze hebben van ons geleerd. De        

vluchtelingen krijgen van hen ook Halal-eten, zoals chips        

met teksten uit de Koran. Meer dan ooit groeit de islam.           

De Heere wil ons christenen gebruiken, maar zijn wij         

beschikbaar? 

 

Black Friday 

Vrijdag 24 november was het “Black Friday”. Ik zag dit          

als een mooie gelegenheid om er een witte vrijdag van te           

maken. Leyla en ik gingen naar Zwolle om speelgoed te          

kopen. We spraken met een vrouw en iemand die eruit          

zag als een vrouw, maar langer was dan ik en sprak als            

een man. Toen de laatste weg ging vroeg ik aan de eerste            

mevrouw: is dit een man of een vrouw? Zij vond het ook            

moeilijk en zei dat haar dochter er ook moeite mee had.           

Ik zei: God weet alles en houdt van de mensen, maar hij            

haat de zonden. Ik hou van alle mensenkinderen. Vroeger         

was ik moslim (in naam), maar door genade ben ik          

christen geworden. God heeft het zo geleid dat er alle tijd           

was om met deze vrouw te praten. Haar oren waren          

geopend. Zij was het hoofd van een balie. Ik vertelde haar           

dat mijn naam Avakhti is en dat ze die naam moest           

onthouden en later moest opzoeken via Google. Zo kon ze          

zien wat ik in mijn dagelijks leven doe. Ze vertelde me dat            

ze dit zeker ging doen. We maakten verder alles in orde           

en vertrokken. De volgende dag gingen we naar dezelfde         

winkel om een winterjas voor Leyla te kopen. We         

hoorden roepen “meneer Avakhti”. Ze had alles gelezen        

en wist wie ik was en wat ik doe. Ik hoop in een derde              

ontmoeting met haar op de knieën te gaan. Bid daarvoor,          

zodat we haar op mogen zoeken op de juiste tijd. Ook in            

deze “laatste uren” komen mensen uit de macht van de          

duisternis en ontvangen ze leven. “Het laatste uur is         

gekomen en is nu”, zegt de Heere Jezus in Johannes 5:25.           

Dit uur duurt al 2000 jaar, maar het duurt niet lang meer            

en dan komt er een ander uur. Dan is het niet meer het             

uur van de genade. Voordat deze tijd aanbreekt, komen         

mensen die dood waren naar het leven.  

 

Het huwelijk 

Veel vrouwen vragen de laatste tijd om een boodschap         

over het huwelijk. Er zijn veel problemen in christelijke         

gezinnen. Vaak wordt alleen maar gezegd: bekeert u en         

geloof in de Heere Jezus. Sommige mensen zijn wel         

bekeerd, maar er regeert geen vrede in het hart en het           

huwelijk. In zulke gevallen is de wijn op, net zoals op de            

bruiloft te Kana. Bid voor sprekers dat ze hier over gaan           

spreken. Niet alleen het evangelie, maar ook over heilig         

leven en heilige wandel als echtpaar. De man moet er zijn           

voor vrouw en kinderen. Een vrouw moet haar man         

respecteren en gehoorzamen. De man is een priester en         

dient zijn taak daarin te vervullen. Liefde bindt man en          

vrouw samen. 
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Leyla helpt mee in de contacten met vrouwen 

Juist vanwege de gesprekken met vrouwen, ben ik        

afhankelijk van Leyla. Zij gaat mee als ik moslimgezinnen         

bezoek. Dan pas kan ik praten met een vrouw, als oude           

broeder en laat ik zien dat ik van Leyla hou. In mijn leven             

komt eerst God en daarna Leyla. Ik heb haar van God           

gekregen en ze helpt me met alles. Ze is me tot hulp in             

het contact met gezinnen. Leyla krijgt tranen in de ogen          

van de vrouwen die dan zeggen dat hun mannen deze          

boodschap ook moeten horen. Ze gaat regelmatig mee om         

bijbelstudie te houden met gezinnen in het azc te         

Hardenberg We werken samen met broeders en zusters        

in Hardenberg. Een meisje doet kinderoppas en een        

vrouw regelt andere zaken. Leyla let op de vrouwen         

waarvan ze weet dat die problemen hebben met hun man,          

om te zien of ze het volhouden. In hun cultuur hebben           

vrouwen minder vrijheid en leven of leefden in        

verdrukking. Deze vrouwen zien de vrijheid hier en willen         

scheiden van hun man. Ze zeggen dat ze willen scheiden          

omdat zij christen zijn en hun man niet. Dat is echter niet            

de bedoeling, want ze moeten juist nu laten zien wie ze           

zijn geworden door gehoorzaam te zijn aan hun man, om          

op die manier hun man te winnen voor Christus. Dat is           

niet makkelijk, maar hoort wel bij de strijd van het          

christenleven. Er zijn ook mannen die hun vrouw hier         

niet naartoe willen halen omdat hun vrouw, die nog         

elders is, moslima is. Maar als we mensen willen winnen          

voor Christus, moeten we laten zien dat we christen zijn.          

Wie kun je beter winnen voor het Evangelie dan je eigen           

man of vrouw? Ja, we krijgen “klappen”, maar er is ons           

geen makkelijk leven belooft.  

 

Leyla en ik spreken meerdere talen en God geeft veel          

zegen op deze samenwerking. We hebben elkaar lief en         

de moslims merken dat meteen. Ze zien twee mensen die          

al vele jaren samen zijn, terwijl ze uit twee verschillende          

landen komen die in oorlog met elkaar zijn geweest. Ik          

ben geen haar beter dan moslims, maar nadat ik op de           

knieën ben gegaan voor de Heere Jezus zie ik de wereld           

door andere ogen. Mijn denken is vernieuwd. Hierdoor        

kan ik getuigen. De mensen die wij tegenkomen zijn         

verwonderd over onze eenheid. Ze zien Christus in ons         

leven.  

 

Gelegenheden benutten 

Als christenen moeten we leven vanuit de gedachte “wat         

moeten wij doen om de Gemeente te laten groeien?”. Op          

25 november was er een Vluchtelingen-dag waar ook veel         

reformatorische mensen aanwezig waren. Het     

belangrijkste is dat we de Heere Jezus laten zien. Als de           

sfeer goed is, maar de Heere is er niet, dan gaan mensen            

weg. Hij zegt (zie Johannes 7 en Mattheüs 11): “komt tot           

Mij”, niet “tot de kerk”. Ik heb van veel vrouwen gehoord:           

“Ik vergeef de dominee nooit”. Veel mensen zeggen        

“Christenen zijn niet goed”, vanwege een broeder. Maar        

zijn we dan genaderd tot een broeder in plaats van tot het            

kruis van Christus? Wij hebben als gezin veel        

meegemaakt, ook door mensen die zich christen noemen.        

Maar al word je elke dag geslagen, je kan nooit je Heere            

verloochenen. Hij heeft alles anders gemaakt door nog        

veel erger te lijden voor ons. 

 

In de laatste maanden hebben meerdere mannen de        

Heere Jezus aangenomen, waarvan de meeste      

buitenlanders. Er zijn meer gezinnen bij gekomen. Dit        

weekend reed er een Nederlandse jongeman met mij        

mee. Onderweg zijn we gestopt en samen op de knieën          

gegaan. Veel vluchtelingen zijn tot geloof gekomen en        

hebben de Heere Jezus aangenomen als hun Heere en         

Heiland. Het nieuwe leven in hen wordt direct zichtbaar.  

 

De komende tijd 

Laatst waren er mannen uit Staphorst bij een broeder uit          

Staphorst in huis. De Staphorsters hebben vluchtelingen       

naar het huis van deze broeder gebracht, die zijn huis had           

geopend hiervoor. Op 23 december werd er een maaltijd         

gehouden in het “SJOS” gebouw. Bid dat de Heere Jezus          

in ons gezien mag worden.  

 

We zijn door veel gezinnen gevraagd of ze een         

samenkomst kunnen bezoeken in hun eigen taal. De        

mensen waarmee wij contact hebben, hebben aangegeven       

dat ze contact hebben met zo'n 100 gezinnen in         

Nederland. Deze willen allemaal graag komen om te        

luisteren naar een Bijbelstudie. Dit wil ik graag doen. Bid          

voor wijsheid, tijd en het verlangen bij mensen om in hun           

eigen taal de boodschap te horen. Deze mensen zijn         

bereid om naar Staphorst of Meppel te komen vanwege         

dit verlangen in hun hart. Mensen merken het als je geen           

andere boodschap brengt dan de Bijbel. De boodschap is         

hierdoor puur. Dank jullie voor de gebeden waardoor ik         

in staat gesteld word om dit te kunnen doen. 

 

Er is al veel werk voor 2018. Elk jaar hebben we in kerken             

en scholen nieuwe lichtingen en mag ik opnieuw mijn         

verhaal houden. Ik breng de Bijbel en geen gedachten van          

mensen. Om die reden krijg ik toegang in al deze          

verschillende kerken.  

 

Het werk onder vluchtelingen wordt steeds meer. Ik        

probeer mij de laatste tijd steeds meer me te beperken tot           

azc's in de buurt, zoals in Hardenberg, Balkbrug en         

Zwolle. Ik word ouder. Vroeger ging ik regelmatig naar         

Maastricht voor een paar gezinnen, nu beperk ik me meer          
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tot mijn omgeving. In mijn omgeving is werk genoeg en          

het wordt zelfs meer. Er zijn veel schapen zonder herder          

en ik voel dit als een verantwoordelijkheid die ik van de           

Heere heb gekregen. Ik kan hen wijzen op het kruis van           

Golgotha. Daar moeten ze zalig worden. Veel broeders en         

zusters hebben hart voor vreemdelingen en moslims,       

maar hebben geen kennis over de islam, waardoor ze         

schade kunnen doen.  

 

Veel vluchtelingen vragen niet alleen om Bijbelstudie,       

maar ook om een samenkomst en preken in hun eigen          

taal. Ik wacht op bevestiging van de Heere of ik dit moet            

gaan doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van één kerk, maar           

de Heere Jezus kunnen brengen zonder leer van mensen         

waaraan ik mij moet aanpassen. Ik wil alles aannemen         

van de Heere en niet van mensen.  

 

Bidden voor ...  

Bid voor deze maand. Deze maand is een kans om          

mensen te vertellen over de geboorte van de Heere Jezus. 

 

Ik wil jullie vragen om te bidden voor de verkoopster die           

ik ben tegengekomen.  

 

Bid voor het vele werk en bid voor arbeiders voor dit           

werk. De velden zijn wit voor de oogst, maar er zijn           

weinig arbeiders. Iedere gelovige heeft een taak       

ontvangen om uit te oefenen binnen het Lichaam. Niet         

alle leden zijn echter evangelist. Er zijn ook mensen         

nodig die praktische dingen doen voor vluchtelingen. In        

hun cultuur kan ik niet zeggen: “ik bid of God je helpt, tot             

ziens, het komt goed” Ze vragen om hulp, zoals         

bijvoorbeeld vervoer van of naar het azc en de rechtbank. 

 

Bid voor Leyla: zij heeft veel last van rugpijn. Een paar           

weken geleden is er een vloeistof in haar rug gespoten          

die de pijn moet verminderen. Bid dat er geen operatie          

nodig is.  

 

Bid voor de maandelijkse contacten met vrouwen uit        

Staphorst. 

Bid voor bewaring tijdens (lange) autoritten. 

  

Danken voor ... 

Alles wijst op de spoedige komst van de Heere. Dit          

mogen we als een bemoediging ervaren. We zijn        

dankbaar voor het vele werk onder vluchtelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften 

Wilt u medearbeiders zijn in dit werk van de Heere 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” 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 

BIC: SNSBNL2A 

 

U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening van          

broeder Avakhti:  

 

IBAN: NL08 RABO 0360 8678 47 

BIC: RABONL2U 

 

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht         

naar info@thuisfront-avakhti.nl.  
 

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 

06-31749242 of 0522-262228 (W.Rosier) 

 

Website 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij als Thuisfront        

Comité (TFC) gemeld dat we achter de schermen bezig         

zijn met een website: www.christusvoormoslims.nl. Het      

werk hiervoor heeft even stilgelegen, maar wordt       

binnenkort weer opgepakt. We houden u op de hoogte.  
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