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Geachte vrienden,
Onlangs dacht ik na over hoezeer de manier van
zending bedrijven onder degenen die het Woord
niet kennen, is veranderd.
De koloniale dagen waarin de christelijke westerse
landen zendelingen naar de heidenen zonden, zijn
al lang verleden tijd. Want de meeste landen zijn
onafhankelijk en hebben hun eigen wetten en
visumbepalingen voor buitenlanders. Dit geldt met
name voor het Midden-Oosten waar veel gelovigen
worden vervolgd.
In deze landen zijn het nu de lokale gelovigen die in samenwerking met gelovigen over de hele
wereld - zich gedrongen voelen om hun eigen
bevolking het Evangelie te brengen door middel
van literatuur, social media of anderszins.
Deze samenwerking met buitenlandse gelovigen
houdt onder andere voorbede, financiële hulp en
vrijwilligerswerk in, om zo de lokale kerk te
bemoedigen. Als we dit in gedachten houden, zijn
we zo bemoedigd als we zien hoe uw bijdrage heeft
geholpen om het werk van Emmaus in de
afgelopen jaren uit te breiden naar Libanon,
Jordanië, Syrië, Egypte, Zuid-Sudan en Marokko.
De Heere zij gedankt dat u ons werk meedraagt in
uw gebeden. Bid de Heere des oogstes voor meer
lokale werkers in de wijngaard, om in meer
Arabische landen het werk van Emmaus te kunnen
starten.
Hier is nog wat meer nieuws om uw gebeden te
voeden:

Publicaties
We ontvingen de exemplaren van het nieuw
gedrukte boek 'De Christenreis', dat we in februari
in Jordanië hebben laten drukken. We hebben er
een tijd aan gewerkt en we zijn erg verheugd om
het eindresultaat van dit klassieke werk van Bunyan
te zien (het was al een tijd uitverkocht). Er zijn ook
exemplaren naar Libanon en Egypte gestuurd. 'De
Heilige Oorlog' wordt binnenkort ook gedrukt. Dank
de Heere dat Hij voor financiering heeft gezorgd.

Vier Bijbelcursussen uit serie 3 zijn bijna klaar om te
laten drukken en we zijn bezig met drie andere. Als
dat af is, is de serie met verdiepingscursussen klaar.
Daarna moeten we cursussen uit serie 2 gaan
updaten en herdrukken. Zo lijkt het werk eindeloos,
maar als we zien wat een zegen deze cursussen
geven in gebieden die wij niet persoonlijk kunnen
bezoeken, voelen we de vreugde in ons hart om
door te gaan.

Jordanië en omliggende landen
We hebben goed nieuws van broeder I. in Jor.: in
hun gemeente komt een toenemend aantal
mensen tot geloof door middel van Bijbelstudie.
Deze nieuwelingen worden in de Bijbelstudiegroep
gesterkt met diepgaander onderwijs. Sommigen
zullen volgende maand gedoopt worden. Drie
huisgroepen zijn gestart met in totaal 13 echtparen
die deze bijeenkomsten bezoeken. Broeder R. komt

in juni terug uit de VS. Daarna gaat H., die nu is
opgeleid door I., terug naar de Westbank waar hij
een huisgroep hoopt te starten.
De Heere heeft I. de mogelijkheid gegeven om
fulltime voor Hem te gaan werken en daarom heeft
hij nu meer tijd voor de kerk, voor het onder de
aandacht brengen van de cursussen en voor het
helpen redigeren van de cursussen.
In Amman zijn drie kerken die de Bijbelcursussen
op hun wekelijkse boekentafel hebben liggen. Twee
andere kerken hebben hierom gevraagd. I. hoopt
dit jaar ook Libanon, Irak en Egypte te bezoeken. En
we zijn bezig om een visum voor hem en zijn vrouw
te krijgen om volgende maand bij ons op bezoek te
komen. Bid dat dit zonder problemen wordt
toegekend.
Vanuit Egypte meldt H. dat de kindercursussen
boven verwachting goed gaan, zowel in de
hoofdstad als elders.
Evangelisatie
Het evangelisatieteam uit de VS dat zou komen,
komt toch niet. Maar we vertrouwen de Heere dat
Hij op Zijn tijd een team zal sturen. Ondertussen
willen we maandelijks in de omgeving gaan
evangeliseren en we moedigen anderen aan om
met ons mee te doen.
Kinderclubdagen
Afgelopen zomer hadden we weinig kinderen op de
club en we waren bang dat dat rond Kerst opnieuw
zou gebeuren. Maar we waren blij verrast dat we
meer dan 50 kinderen hadden. En hoewel we
weinig stafleden hadden (sommigen waren ziek
maar kwamen toch), hadden we goede
kinderclubdagen.
Eén van de activiteiten was het voorbereiden van
een optreden aan het eind van de tweede dag: een
poppenkastspel, muziek, een orkestje van kinderen
die een instrument bespelen en een kinderkoor.
We hadden maar kort tijd om alles in te studeren,
maar de kinderen vonden het geweldig en het ging
heel goed. Veel ouders kwamen kijken naar dit
optreden.

De volgende clubdagen zijn gepland op 21 en 22
april. Bid voor de voorbereidingen, voor veel
helpers, voor veel kinderen en bovenal voor de
bekering van de kinderen.
Ook vragen we gebed voor onze staf. Onze
medewerkster verwacht eind mei een baby en gaat
binnenkort met zwangerschapsverlof. Bid dat het
ons lukt om al haar werk over te nemen; met name
in de zomer aangezien zij altijd heel veel werk deed
voor het zomerkamp.
Tenslotte ben ik eer verschuldigd aan een van onze
grootste strijders in het gebed, namelijk mijn
moeder. Op 21 januari heeft de Heere haar tot Zich
genomen, in de leeftijd van 97 jaar. Zij was een
groot voorbeeld van trouw en ze kende een diep
gebedsleven, ondanks dat ze het in haar jonge
jaren moeilijk heeft gehad en perioden van ernstige
vervolging heeft gekend toen ze pas tot geloof was
gekomen. We missen haar zeer, maar we weten
dat ze het nu veel beter heeft bij de Heere Die ze zo
liefhad.
Onderwerpen van gebed:
- het drukklaar maken van de nieuwe
Bijbelcursussen en van 'De Heilige Oorlog';
- de nieuwe afdelingen van Emmaus in Libanon,
Zuid Sudan en Marokko;
- de kinderclubdagen rond Pasen;
- maandelijkse
evangelisatie
door
onze
medewerkers;
- voortgang van het werk dat onze
medewerkster achterlaat tijdens haar verlof.
Daarnaast ook dringend gebed gevraag voor Yus..
Hij is een jonge gelovige met een handicap,
afkomstig van de Bedoeïenen. Onlangs is hij
ontvoerd en ernstig geslagen door zijn familie
vanwege zijn geloof. Ze beschuldigen hem vals van
diefstal en hij heeft nu huisarrest.
Ook nu willen we u weer danken voor uw bijstand
en hulp in ons werk. We hopen dat velen van u ons
kunnen bezoeken en ons werk met eigen ogen
kunnen zien.
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

George & Ros Khalil, mede namens de Emmaus
teams in Nazareth, Jor., Eg., Lib. en Syr.

