Nieuwsbrief september 2018
Geachte vrienden,
De politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten
opent deuren om het Evangelie op veel verschillende
manieren te verspreiden. Zoals via papieren Bijbels,
Bijbelcursussen, websites, radio, video, social media
en televisie. Dit betekent niet dat tegenstand of
vervolging is verminderd, dit is in tegendeel juist
toegenomen. Wie echter Christus dient met zijn hart,
mag een middel zijn om het Evangelie en
onderwijzend materiaal te verspreiden onder
degenen die dit nog niet kennen en om gelovigen te
helpen toenemen in het geloof. We zijn zo blij dat wij
hieraan dienstbaar mogen zijn via Emmaus. ‘Den tijd
uitkopende, dewijl de dagen boos zijn’ (Ef. 5:16).
Nazareth
Deze maand worden 21.000 cursussen vanuit NoordIerland verscheept naar Egypte (voor verdere
verzending naar Jordanië, Zuid-Sudan en Nazareth) en
Libanon (voor verdere verzending naar Syrië en Irak).
Bid dat ze veilig aankomen en zonder problemen
ingeklaard worden.
We werken momenteel aan de revisie van tien
cursussen, die de Revival Movement Press in Ierland
eveneens voor ons wil drukken. De vraag naar meer
cursussen groeit gestaag, waardoor wij in Nazareth
genoeg werk hebben.
Ten slotte nog wat hoopvol nieuws, namelijk dat de
rechtszaak m.b.t. de compensatie van ons land
spoedig beëindigd zal worden. De rechter heeft
gezegd dat er niet nog meer rechtszittingen nodig
zijn. Als beide partijen de komende twee maanden de
samenvatting van hun verhaal indienen, zal hij
uitspraak doen hoeveel de andere partij aan Emmaus
moet betalen. Bid dat deze uitspraak voor het einde
van het jaar wordt gedaan en dat we het geld vlot
zullen ontvangen.
In augustus hebben we een kleine kinderbijbelclub
gehouden: twee uur per dag gedurende vijf dagen.
Hoewel velen met vakantie waren, hadden we toch
veel kinderen.
Elke vrijdagmiddag hebben we ook kinderclub. Bid
voor de voorbereidingen die elke week nodig zijn, en
dat er veel kinderen komen.

De website en app trekken veel bezoekers, met name
uit Noord-Afrika. Soms meer dan 1000 unieke
bezoekers per dag. Bid dat er velen de cursussen
zullen gaan doen en tot geloof in Christus komen.
De plannen voor de renovatie van het nieuw gekochte
gebouw wachten nog steeds op goedkeuring. Bid dat
dit snel wordt verleend, en voor financiering om het
werk zo snel mogelijk te kunnen starten.
Afgelopen week is er wat zeer droevigs gebeurd in
een naburig dorp. De enige zoon (24 jaar) van een
gelovig echtpaar is vermoord door een bende van
jonge fundamentalisten. Het heeft onze hele
gemeenschap hier geschokt. Normaliter is de reactie
woede en roep om vergelding. Maar de vader van
deze jongen heeft – ondanks zijn verschrikkelijk
verdriet – in het openbaar de daders vergeven en
getuigd van Christus’ verzoening voor ons mensen.
Zijn getuigenis is gepubliceerd in alle media en heeft
een ongelofelijke indruk gemaakt. Bid dat de Heere
hierdoor verheerlijkt zal worden, en dat deze familie
vertroost zal worden.
Jordanië
De gemeente heeft nu zes grote Bijbelstudiegroepen.
De meeste deelnemers zijn vluchtelingen. Bid dat zij
de Heere mogen leren kennen en dat ze een groter
gebouw voor hun samenkomsten mogen vinden. Voor
de nieuwe gemeente in een ander gedeelte in
Amman is een groter gebouw gevonden.
De Heere heeft een deur geopend om 400 cursussen
aan een Assyrisch Orthodoxe kerk uit te delen,
inclusief cursussen over de weg der zaligheid. In het
zuiden in Karak – de regio van Moab – is een nieuw
distributiecentrum voor de cursussen geopend. Bid
dat de Heere door Zijn Woord hongerige harten
bereikt.

Bijbelstudie in J.

Egypte
Onze coördinator in Jordanië heeft in augustus UpperEgypte bezocht en zag daar grote zegeningen. Hij
heeft veel bijeenkomsten geleid over hoe je
Bijbelstudiegroepen moet leiden, hoe je de Emmaus
cursussen moet gebruiken en hoe je onderwijs in het
volgen van de Heere Jezus kunt geven. Ook heeft hij
tijdens een conferentie gesproken over het volgen
van de Heere Jezus en over de groei van de kerk. Er
waren meer dan 90 deelnemers uit verschillende
kerken, de meesten tussen de 20 en 40 jaar.
Sommigen van hen zijn na de conferentie een
Bijbelstudiegroep gestart. Egypte is een groot land.
Bid voor meer van zulke conferenties om de kerk te
versterken.
Een Egyptische baptistische predikant heeft in april de
diploma-uitreiking van 60 studenten in Amman
bezocht (zie de vorige nieuwsbrief). Hij was zo onder
de indruk dat hij met Hani (de coördinator voor
Egypte) gesproken heeft. Deze predikant is voorzitter
van de Synode van de Baptistische Kerk in Cairo en
heeft Hani uitgenodigd om de cursussen te
presenteren tijdens een bijeenkomst voor
predikanten. Vier deelnemers hebben de
cursusboeken meegenomen en zijn deze gaan
gebruiken. Ze hebben meer training nodig hoe de
cursussen te gebruiken in kleine groepen. Bid voor
hen. Hani dient de Heere met zijn hele hart; naast zijn
fulltimebaan corrigeert hij Bijbelcursussen, doet
pastorale bezoeken en presenteert de cursussen in
kerken en op conferenties. Hij is enthousiast over het
feit dat hij in zijn huis tijdens gemeentebijeenkomsten ook plaats heeft voor een kleine
boekwinkel.
In de kerk zelf worden elke dag diverse activiteiten
gehouden en dat is een mooie gelegenheid om de
Bijbelcursussen aan te bieden. Maar dat maakt tevens
de urgentie voor een grotere opslagruimte en
kantoorruimte weer groter. Bid dat de Heere hierin
zal voorzien.

Conferentie in E.

Libanon
Karim is van plan een aantal bekenden in Syrië te
bezoeken die de Emmaus cursussen willen gaan
gebruiken. Bid dat de Heere een getrouwe leider voor
het werk aldaar geeft.

Irak
De 2300 boeken zijn veilig gearriveerd en vijf kerken
zijn de Bijbelcursussen gaan gebruiken. Broeder Karim
heeft hen in juni bezocht en vertelde ons dat er groot
enthousiasme was om deze boeken te gaan
gebruiken.
George en Ros hebben drie drukke maar gezegende
weken gehad in juni/juli, bij de Global Strategy
conferentie in Duitsland. Daarna volgden twee weken
waarin diverse gemeenten in Zuid-Engeland zijn
bezocht. Van 20 september tot 12 oktober zijn we
samen met de coördinator uit Jordanië in de
Verenigde Staten (Mid West) om gemeenten te
bezoeken. Bid voor een veilige reis en dat we de
degenen die we bezoeken mogen bemoedigen.
We loven de Heere voor zoveel bemoedigend nieuws;
maar bid alstublieft voor de noden en de mensen die
we hebben genoemd. Het Midden-Oosten is geen
makkelijke plaats om te werken en gelovigen staan
onder voortdurende druk van andere godsdiensten,
conflicten en politieke verwikkelingen. Door met ons
te bidden heeft u een belangrijke rol met betrekking
tot het werk alhier.
‘Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des
Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk
ook bij u’ (2 Thess. 3:1)
Persoonlijke verhalen uit Libanon
Gabby de bakker: ‘Telkens als ik de studieboeken lees,
vind ik iets verwonderlijks en dat schrijf ik op om het
te onthouden en ik publiceer dat op social media. Ik
heb meer dan 100 volgers in mijn groep. De cursussen
zijn de grootste gave voor mij na mijn bekering. Als ik
alles toepas wat ik leer, verandert het mijn leven en ik
wil deze waarheden delen met mijn familie en
vrienden.’
Karim geeft persoonlijk onderwijs aan Edward, die
onlangs tot bekering is gekomen vanuit een zeer
zondig leven. Hij zegt dat het bestuderen van ‘Lessen
met betrekking tot volgen van de Heere Jezus’ zijn
leven radicaal heeft veranderd en hij is een krachtig
getuige voor zijn familie. Karim is in Edwards huis een
begonnen met een studiegroepje om het boek
‘Grondslagen van het christendom’ te bestuderen en
er is veel interesse.
Christine dacht dat ze een gelovige was, maar nadat
ze over de wedergeboorte had gelezen in de
Bijbelcursussen kwam ze erachter dat dit niet zo was.
Ze heeft nu Christus leren kennen en is zo blij met alles
wat ze over de Heere leert.
Mazen kreeg interesse in het Evangelie door
evangelisatie-TV-programma’s. Karim geeft hem nu
persoonlijk onderwijs. Hij is verwonderd over al de
waarheden die hij nu leert. Bid voor zijn bekering.
Gods zegen en vrede toegewenst,
George, Ros en al de medewerkers in het MiddenOosten

