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

Lieve broeders en zusters,
Opnieuw willen Leyla en ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw
medeleven met ons. We ervaren elke dag dat de Heere met ons
bezig is en ons zegent. En ook heeft het ons in financieel opzicht
aan niets ontbroken! Onze God en Vader en de Heere Jezus
bedanken we voor uw milde gaven!
Gezin
Met ons gezin (Razzak, Leyla, onze kinderen en kleinkinderen)
gaat het in het algemeen goed. Met de één iets beter dan met de
ander. We hebben inmiddels zes kleinkinderen. De jongste is
inmiddels vijf maanden en Leyla past gemiddeld minstens één dag
in de week op één of meerdere kinderen. In het verleden heb ik
(Razzak) problemen gehad met mijn hart, maar nu gaat het goed.
Ik ben bij de cardioloog geweest en moet over twee jaar terug
komen.
ThuisFront Comité
Sinds een aantal maanden is het ThuisFrontComité (TFC)
uitgebreid met een broeder en zuster uit Zwolle, twee broeders uit
Staphorst en een broeder uit Veenendaal. We zijn erg dankbaar
dat we zo worden ondersteund en geholpen door deze zuster en
broeders!

bepaalde nood en ik wil hen heel graag helpen. Ik hoor van heel
schrijnende situaties.
Ik wordt ook gevraagd om te spreken over het huwelijk onder
Syriërs. Veel mensen komen naar Europa en gaan uit elkaar als
man en vrouw. We kwamen in Meppel wonen en hoorden van
twee of drie gezinnen die uit elkaar gingen. Wat is de reden? Ieder
mens die de Heere Jezus niet kent, zoekt zichzelf en kent zijn
positie niet. Vrouwen hebben hier in Nederland veel meer te
zeggen en zien dat als ze hier komen. Ze zoeken hun eigen
vrijheid. Mannen onderdrukken hun vrouwen soms in het
thuisland. Daar zijn zij de baas, hier is het andersom. Eerst komt
iemand zelf, dan de rest: man of vrouw en kinderen. Maar als
christen verandert de volgorde. Ik waarschuw dat ze niet moeten
gaan scheiden. God heeft jou de ander gegeven en jullie zijn samen
één.
Spreekbeurt Haulerwijk en krantenartikel
Op 9 februari heb ik een spreekbeurt in Haulerwijk gehouden. Er
waren daar vijf kerken, maar nu zijn er vier gesloten en is er één
overgebleven. Er wordt twee keer in de maand een samenkomst
gehouden. Hier komen tien of twaalf mensen.

Auto
De auto heeft een 180.000 km onderhoudsbeurt gehad. Er
mankeerde nog wel het één en ander aan. De rekening was ruim
2000 euro, maar de Heere heeft voorzien.
De weg kwijt
Begin vorige maand was er een bijzonder voorval. We zaten te
eten en er scheen een auto met groot licht recht in de kamer. Ik
ging kijken: de auto zat vast, want deze was te ver achteruit
gereden van de parkeerplaats in de weke grond. Het waren twee
Syrische pizzabezorgers, die nauwelijks Nederlands kenden. Ze
waren moslims en we hebben ze thee gegeven. Leyla durfde niet
alleen te blijven, dus ging ik niet naar de bidstond, maar bleef bij
haar. De Heere heeft ze hier gebracht. Ze waren de weg kwijt…! Ik
heb ze de Weg gewezen.
AZC Hardenberg
Regelmatig bezoek ik een
jongerenbijeenkomst in het
azc
Hardenberg.
Het
bijzondere is dat deze
bijeenkomsten zijn begonnen
in
een
parkeergarage
(staande!). Nu komen we in
een klein zaaltje bij elkaar dat
eigenlijk veel te klein is. We
zoeken naar een grotere. Ik
hoop hun geestelijke vader te
zijn. Ze hebben allen een

Vooraf ben ik door een verslaggever van het Fries Dagblad
geïnterviewd en werd een artikel van twee pagina’s in de krant
geplaatst. Ik mocht daarin vertellen van mijn jeugd, hoe mijn vader
al tot God bad en Hem Yahu noemde, wat Jahweh betekent. Dat ik
tot de lijfwacht behoorde van Sadam Hoessein en in de Abu Ghraib
gevangenis van Bagdad belandde. En natuurlijk van de
wonderbare roeping door de Heere Jezus om het evangelie te
vertellen en dat Hij mij bevrijdde uit die vreselijke gevangenis.
Geweldig dat ik door het krantenartikel mocht getuigen van de
Heere Jezus. Ik heb al in meerdere kranten mogen vertellen van
mijn geschiedenis en wat ik nu mag doen.
Een aantal jaren nadat we ons in Nederland hebben gevestigd, ben
ik samen met familie terug geweest in
Irak bij de gevangenis waar ik Zonder jullie gebed
kan ik niks doen.
gevangen heb gezeten (Abu Ghraib).
We hebben massagraven gezien
waarin honderden lichamen werden gevonden. Het is een wonder
dat ik hier nu ben. En God doet grote dingen door ons en allen die
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meehelpen in dit werk. Het is niet alleen broeder Avakhti, want
zonder jullie gebed kan ik niks doen. Er hebben mensen gezegd
dat ze iedere dag voor me bidden. Ik ervaar dat ik word
opgedragen. Ik wil iedereen vragen: blijf bidden! De Heere werkt
en Hij gebruikt ons door Zijn genade.

volk, taal en natie hetzelfde bloed hebben. Er is één Schepper,
maar mensen aanbidden verschillende goden. De Bijbel vertelt ons
dat God ook mijn Vader wil worden, door de Heere Jezus. Hij is
mijn Papa. Ik heb ze mijn telefoonnummer en e-mailadres
gegeven. Ik wacht tot ze mij bellen.

Seniorenmiddag in Staphorst
Op 20 februari mocht ik spreken tijdens een seniorenmiddag van
een PKN-kerk in Staphorst. Net als in Haulerwijk en vele andere
keren mocht ik vertellen van mijn (bekerings)geschiedenis en hoe
ik uiteindelijk in Staphorst ben gekomen. Het kerkblad schreef dat
“het evangelie in alle volheid heeft geschitterd”. Ik dank de Heere
ook voor deze gelegenheid!

Daar in Utrecht is een moskee, wat vroeger één van grootste
kerken van Utrecht was. Ik bid de Heere dat ik in de moskee het
Evangelie mag brengen. Misschien word ik gedood, maar
misschien krijg ik de kans.

Trouwdiensten
Ik heb diverse trouwdiensten mogen leiden (o.a. in Oldebroek,
Hilversum en Haarlem). Deze jonge mensen willen graag de blijde
boodschap delen met hun vrienden en familie.
Utrecht
Ik werd gevraagd om in Utrecht te spreken en daarna wilden we
graag iets eten. We vroegen de Heere om ons naar de juiste plek
te leiden om daar te eten. We wilden het liefst oosters eten. De
Heere bracht ons naar een Afghaanse snackbar waar we een
broodje aten. We gingen aan een kleine tafel zitten en er kwamen
twee mensen van rond de dertig binnen. Het waren nette mensen.
Ze bestelden veel eten en moesten dus wachten. Ze gingen
precies naast ons zitten. Het was leiding van God zelf. Ze spraken
heel hard onder elkaar en het meisje beweerde tegenover de
jongen dat duizenden jaren geleden we een aap als voorouder
hadden. Ik keek naar Leyla en zag de schoonheid van God en ook
in hen zag ik de schoonheid van God. Ik keek naar hun oren en of
ze een staart hadden, maar die hadden ze niet. We komen van God
en zijn geschapen naar Zijn beeld, Zijn gelijkenis. We komen niet
van apen. Ik zei tegen Leyla: “we gaan bidden of we gelegenheid
krijgen om met deze mensen te praten”. Heel veel
mensenkinderen, schepselen van God, hebben door de jaren heen
hun identiteit als mens verloren. We baden: “Heere help ons met
deze mensen te praten”. Ze hadden geen contant geld en er was
geen pinautomaat, dus ging het meisje naar buiten om verderop
geld te pinnen. Ik zei: “dank U Heer”. Ik draaide mijn stoel naar de
jongen en keek naar hem. Hij vroeg: “wat kijkt u naar mij?” Ik zei:
“Ik kijk naar je oren en of je een staart hebt omdat ik hoorde dat je
van een aap afstamt. Heb je ooit de Bijbel gelezen?” Hij zei dat hij
dat als kind wel had gedaan. Ik raadde hem aan om dat opnieuw te
doen en zei dat ik geen aap in hem en het meisje zag, maar de
schoonheid van de Schepper. Onze afkomst is van het paradijs. We
zijn het mooiste wat God gemaakt heeft op de zesde dag: mensen
naar Zijn beeld. Natuurlijk zien we niet God de Vader in hun leven,
want dat is niet zo bij ongelovigen. Alleen zij die wedergeboren
zijn kunnen God Vader noemen. Toen het meisje weer terugkwam
zei de jongeman tegen haar: “Tamara, kom luisteren naar wat
deze meneer gezegd heeft”. Ze luisterde het aan, ging op de stoel
staan en riep “Jippie! Meneer mogen wij u uitnodigen?” Ze heeft
de waarheid gehoord. Ze zag het. In Handelingen 17 staat dat alle

Genade en kracht
Met
dankbaarheid
doe ik dit werk nu
bijna 28 jaar en in het
hele land kent men
ons. Dat is genade. Je
mag op één dag drie
keer spreken en door
genade zaaien in
verschillende kerken
en onder verschillende naties. Dat is
bijzonder. Ik sprak
een doktersassistente
en vertelde haar dat
ik ‘s morgens op Urk
was, ‘s middags daar een Arabische dienst had en ‘s avonds in
Bodegraven moest zijn. “Is dat niet zwaar?” “Ja, het is heel
zwaar.” “Waar haalt u de kracht vandaan?” “Uit de genade van de
Heere Jezus.” Het is niks uit onszelf, maar we roemen in Hem.
De jongeman op de foto is iemand die aangaf zijn leven een
andere wending te geven na de spreekbeurt die ik mocht houden
op Urk (Arabische dienst).
Bodegraven
Die avond in Bodegraven waren er mensen van verschillende
leeftijden, maar vooral veel jongelui. Ik zei: “Als iemand jullie
persoonlijk vraagt: ben je zondaar, wat zeg je dan? Zeg je ja? Dan
mag ik je feliciteren. Dan kwam Jezus voor jou: Hij kwam voor
zondaren, voor slechte mensen. Als je Hem vanavond uitnodigt in
je leven, dan geeft de Heere Jezus je een nieuwe identiteit, je
wordt een kind van God. Zo makkelijk? Ja, zo makkelijk. Hij heeft
een groot werk volbracht. Hij was de enige vlekkeloze mens. Hij
droeg onze zonden, smaadheden en onze ellende op Zijn
schouders. Op Golgotha maakte God hem tot de grootste zondaar
die ooit geleefd heeft. Je mag vanavond of morgen zelf voor Hem
knielen, dat moet je zelf beslissen. Maar misschien is het wel de
laatste preek, want Hij komt!”
Door de vele spreekbeurten kan ik vaak niet in onze eigen
gemeente in Meppel zijn.
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Evangelisatie
Ik sprak theologie studenten in Apeldoorn. Sommigen willen
evangelist worden en naar het buitenland, maar ik zeg ze: jouw
land heeft de Heere Jezus nodig.

Staphorst
Ik werd uitgenodigd op een Staphorster basisschool. Eén van de
juffen maakte de foto hierboven.

In Afrika is een grote opwekking en ook in Iran. Velen komen tot
geloof door een droom en worden deel van de ondergrondse
kerk. Ze zijn heel trouw in hun geloof en worden er zelfs om
vermoord. Ze verloochenen hun Heere niet. Er was iemand tegen
wie de rechter zei (dat zijn imams): als je belijdt dat Allah God is en
Mohammed zijn profeet, dan mag je naar huis. Hij weigerde en zei
dat Jezus de Christus is, de Enige en Waarachtige God. Hij werd
vermoord. Maar Nederland loopt gevaar. Ik sprak op Urk voor veel
Syriërs. Ze zijn katholiek of komen uit de Syrisch Orthodoxe kerk.
Als ik een Bijbelboek noem, dan weten ze niet waar het zich in de
Bijbel bevindt. Ze noemen zich christen, maar alleen omdat hun
ouders christen zijn, net als joden en moslims.
Ik ontmoette een vrouw die vroeg “Wat is zonde? Wat betekent
dat?” Er gaan grote groepen Nederlanders naar het buitenland om
het evangelie te vertellen terwijl hun buren het evangelie niet
kennen. De Bijbel zegt eerst Jeruzalem en dan Samaria en de rest
van de wereld.
Limburg
7 april hield ik een lezing in Brunssum, Limburg. Wij overnachtten
in een hotel en de baas hielp ons naar onze kamer. Ik zag daar een
Bijbel liggen. Ik vond het geweldig en was helemaal blij. Het was
alsof ik op visite was bij de Heere Jezus. Om acht uur ‘s morgens
gingen wij naar beneden en de man vroeg of we goed hadden
geslapen. Ik zei dat we een geweldige nacht hadden gehad, omdat
we bij de Heere Jezus waren en ik bedankte hem voor de Bijbel.
“Oh meneer, sorry. Ik zal het opruimen.” Ik zei: “Waarvoor? Ik kom
uit Meppel hier om over de Bijbel te spreken en ik zie in jouw
kamer een mooie Bijbel. En ik was zo blij en dankbaar.” Het mocht
eigenlijk niet, want er waren allerlei soorten gasten en hij wilde de
Bijbel eigenlijk opruimen. Ik vroeg hem of hij de Bijbel alsjeblieft
niet wilden opruimen en vertelde dat zijn hotel werd gezegend
door het goede Woord. Er waren meer mensen en de man werd
rood. Hij keek links en rechts, maar bleef staan. Ik vroeg hoe hij
heette: Stefan. Ik zei dat hij een geweldige naam had, omdat deze
naam in de Bijbel staat: Stefanus. Ik vertelde hem dat we gingen
bidden en ook voor hem zouden bidden. We hebben hardop
gebeden en ook voor de gasten en het hotel. De mensen
eromheen zaten te luisteren.
Zijn leiding
Het mooie is dat je wordt uitgenodigd om te spreken in Utrecht,
maar ook wordt gebruikt voor twee jonge mensen. Je wordt
uitgenodigd in Brunssum, maar de Heere heeft je bestemd voor
deze meneer.

Middelharnis
Elk jaar mag ik spreken op een middelbare school in Middelharnis.
Ik moet hier elk jaar om acht uur ‘s morgens zijn. Ik moet om twee
uur in de nacht weg, omdat ik anders in de file kom. Ik ben daar
dan om vijf uur en probeer wat te rusten. Meestal lukt dit niet. Om
zeven uur ga ik naar de bakker en dan praat ik met deze man over
het geloof. Vanwege wegwerkzaamheden lukte dat dit jaar niet.
Een hotel kost veel geld en daarom rijdt ik dezelfde dag vanaf
Meppel die kant op. Dit is zwaar en ik wil vragen om gebed
hiervoor.
In Middelharnis was er een themadag en er was ook een beveiliger
die Geert Wilders en de koning bewaakt. Ik zei dat ik vroeger
soldaat van Satan Hussein was en nu van Christus Jezus. Hij is
bewaker van de koning, maar ik slaaf en soldaat van de Koning der
koningen. Ik kwam hen vertellen van de liefde van deze Koning.

Ik moest naar Middelharnis en Bergen op Zoom op dezelfde dag.
Ik dacht dat het bij elkaar in de buurt was, maar dit was niet zo. Ik
heb honderden kilometers gereden. Ik was heel laat thuis en heb
anderhalve dag niet geslapen. Maar ik ben blij, want heb de
boodschap door mogen geven aan jongelui. In Middelharnis
komen sommige docenten elk jaar om te luisteren, ook al hebben
ze me al eerder gehoord.
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Op de wegen
Vorig jaar nam ik in de buurt van Rotterdam een verkeerde afslag
en was in de nacht aan het spookrijden. Er kwam een vrachtauto
me tegemoet en toen pas realiseerde ik het en ging ik naar de
vluchtstrook. Ik ben door de Heere bewaard. Op de wegen heb ik
veel meegemaakt. Leyla en ik reden een keer achter een auto met
twee fietsen. Op het midden van de weg viel een fiets van een
auto. Deze vloog op de auto en viel er achter. De eigenaar merkte
niets en reed door. Het is een wonder van de Heere dat we er zo
afkwamen. Ik heb met sneeuwwegen heel veel ongelukken van
dichtbij meegemaakt maar heb zelf geen ongeluk gehad.

Bidden voor ...
Het vele reizen en de last die dat met zich meebrengt. Bid om
kracht om door te kunnen gaan met dit werk.

Veenendaal
Ik mocht spreken voor een school in Veenendaal en omdat er in de
aula weinig ruimte was, sprak ik in de kerkzaal van de kerk ernaast.
Ik mocht hier drie keer spreken voor een andere groep leerlingen.
De koster huilde en toen ik vroeg hoe dat kwam, zei hij dat hij
gewend was vooral grijze haren te zien en nu een kerk vol jongelui
had.
Dordrecht
Rond kerst had ik in de buurt van Dordrecht een maaltijd met
vluchtelingen.
Sleeuwijk
In Sleeuwijk was een
reformatorische mensen.

evangelisatieavond,

met

allemaal

Urk
Laatst sprak ik op een morgen voor vrouwen van verschillende
kerken op Urk.
Meppel
Op de foto ziet u mij met een groep jongeren. Dit was tijdens een
jongerenavond voor de baptistengemeente in Meppel.

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’
NL66 SNSB 0931 7011 39
U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening
van broeder Avakhti: NL08 RABO 0360 8678 47.
Contactgegevens TFC
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)
Promotie
Er is nog geen besluit genomen over een eventuele website. De
website zou meer bekendheid moeten geven aan het werk in
brede zin van onze broeder en zuster. Een conflict zou echter
kunnen ontstaan m.b.t. de privacy (lees veiligheid) van Razzak en
Leyla.

De komende tijd
De komende tijd gaan we opnieuw beginnen met de
tentcampagne om op verschillende plekken (Urk, Amsterdam,
Amersfoort, Oldebroek) te evangeliseren. In zo’n tent kunnen
honderden mensen. Deze zomer is er een periode waarin er iedere
week ergens zo’n bijeenkomst is.

Het nieuwe TFC doet nu onderzoek of er ook nog andere
mogelijkheden zijn om het werk te ondersteunen en promoten.
Het is ons gebleken, dat dit wel heel nodig is, omdat onze broeder
en zuster radicale moslims niet uit de weg gaan en zij vele
duizenden kilometers per maand rijden voor hun dienst.
Contactgegevens familie Avakhti
Litho 19
7942NA Meppel
06-33982940
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