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Geachte vrienden,
Vandaag de dag kunnen we zo bezig zijn om
aantallen te tellen en resultaten te boeken, die dan
ons ‘succes’ in onze bediening zouden moeten
weerspiegelen. Maar God ziet ons dienen geheel
anders. In Lukas 10:38-42 lezen we Zijn vriendelijke
terechtwijzing aan Martha, hoezeer Hij ook haar
toewijding in haar gastvrijheid en haar ijver in haar
dienstwerk waardeerde. Jezus beval Maria’s zitten
aan Zijn voeten aan, in leergierigheid, aanbidding
en het luisteren naar Hem. Ze deed niet niks, maar
stelde de juiste prioriteiten.
Wij kunnen maar een paar resultaten en cijfers
melden in deze nieuwsbrief en we noemen een
aantal van onze frustraties en noden. Maar ‘slechts
weinig dingen zijn nodig, of beter gezegd één ding’,
namelijk om zelf dicht bij Christus te zijn en
anderen daar te brengen. Dit moet altijd onze
eerste motivatie en ons eerste doel zijn in ons
werk.
Nazareth
Hier in Nazareth loven we de Heere dat we 14
cursussen hebben afgerond die op dit moment
bijna gedrukt zijn in N-Ierland. Het is de bedoeling
dat ze deels naar Egypte en deels naar Libanon
worden gestuurd. Vanuit Libanon gaan ze naar
Jordanië, Irak, Syrië, Sudan en naar ons. Sommige
zijn een herdruk en andere zijn nieuw vertaald. Bij
het correctiewerk zijn we geholpen door
medewerkers in een buurland. Een andere reden
om de Heere te prijzen is dat we het
Hebreeuws/Engelse Nieuwe Testament nu hier op
voorraad hebben en deze nu in ons land kunnen
verspreiden.
We kunnen de Heere danken dat er nu een
definitief vonnis ligt m.b.t. de vergoeding voor het
land, en dat dit vonnis gunstig is voor ons. Alleen
zijn er moeilijkheden om het bedrag ook
daadwerkelijk terug te krijgen omdat degene die
moet betalen op alle mogelijke manieren probeert

hieronder uit te komen, dus we moeten een
deurwaarder inschakelen. Helaas voeren fraude en
corruptie hier de boventoon. Maar dit is Gods geld,
dat is gedoneerd ter bevordering van het Evangelie.
Bid dat we het geld (desnoods deels) zullen krijgen
zonder veel moeilijkheden.

De plannen voor het nieuwe gebouw zijn ingediend
bij de gemeente, maar het beoordelen van de
plannen en alle procedures daaromheen kost veel
tijd. Als we de goedkeuring binnen hebben, gaan
we aan de slag met de middelen die de Heere
geeft. Bid dat dit geen verdere frustrerende
vertraging heeft.
De Kerstkinderclub ging goed, hoewel we niet
zoveel kinderen hadden als vroeger. Bid dat er met
Pasen meer kinderen komen.
Bid voor de opening van een Emmaus centrum in
Ramalla. Een zuster is onlangs daarheen verhuisd
en legt contacten met gelovigen in haar omgeving.
In Israël en de Palestijnse gebieden hebben 308
mensen een cursus afgerond via de website en 461
via de app. Bid dat het Woord van God tot elk van
deze cursisten spreekt.
Van juli t/m december zijn er in totaal (alle Emmaus
centra) 3.920 cursussen gedistribueerd en 2.282
zijn er afgerond. Voor alleen Jordanië waren dit 846
cursussen die zijn afgerond. Loof de Heere
daarvoor.
Jordanië
In Madaba, een stad ten zuidwesten van Amman, is
een diploma-uitreiking geweest voor 36 studenten
(meest vrouwen) die 12 cursussen hebben
afgerond. Eind maart is een volgende diplomauitreiking gepland voor 30 studenten uit de
omgeving van Amman.

Diploma-uitreiking in M.

In april bezoekt broeder I.
twee conferenties in Caïro
en Upper Egypte voor de lokale kerken. Deze
conferenties gaan over leiderschap en
discipelschap. I. is uitgenodigd als spreker en
tevens zal hij de Emmauscursussen onder de
aandacht brengen. Bid voor zijn veiligheid en voor
veel deelnemers.
Een echtpaar uit Irak dat in Amman tot geloof is
gekomen, is teruggekeerd naar hun woonplaats
Erbil en is daar nu getuigen van Christus. Broeder I.
is van plan hen in de zomer te bezoeken en hen te
helpen een gemeente te stichten.
De gemeente in A. kijkt
nog steeds uit naar een
groter gebouw, aangezien
het aantal bezoekers blijft
stijgen. Bid hiervoor, en
dat de Heere voorziet in
Kinderkerstbijeenkomst in A. meer medewerkers die
voor het werk in deze
gemeente zijn toegerust. Er wordt ook werk in een
‘safe house’ (een soort gevangenis) verricht, waar
buitenlandse – meest Aziatische – vrouwen
verblijven die huishoudelijk werk verrichten en
wiens visum is verlopen. Er worden daar
bijeenkomsten gehouden en één keer per week
wordt een goede maaltijd gegeven. Sommigen van
hen zijn tot geloof gekomen.
Libanon, Syrië, Irak
Het werk in Libanon groeit, met name
Bijbelstudiegroepen in de kerk en de één-op-één
begeleiding. Eén kerk heeft een groep die nu het
boek ‘Overzicht van de grondslagen van het
christendom’ bestudeert. De deelnemers hebben
‘beide geloven’ als achtergrond; sommigen zijn tot
geloof gekomen, anderen worden hierdoor
opgeleid om zelf één-op-één begeleiding te gaan

geven. Eén vrouw ‘van het andere geloof’ is tot
geloof gekomen en hoewel haar familie haar
vervolgt, heeft ze de twaalf cursussen van serie 1
gedaan, en is ze nu aan serie 2 bezig. Ze heeft veel
honger naar het Woord.
Emmaus-directeur K. heeft in een andere kerk een
diploma-uitreiking gehouden voor degenen die
serie 1 hadden afgerond en dat stimuleerde
anderen om de serie ook af te maken. In andere
kerken zijn er groepen die met serie 2 bezig zijn. De
Heere zij geloofd!
Broeder K. is in contact met broeder B. in Syrië en
heeft hem Bijbels en Bijbelcursussen gestuurd voor
een Bijbelstudiegroep. Ze hebben vijf cursussen
afgerond en de overige zeven van de serie worden
nu toegestuurd, naast cursussen voor kinderen.
Broeder I. helpt hen via online contact met hoe
deze cursussen gebruikt kunnen worden.
In Irak is in een evangelische kerk in Bagdad een
groep van 25 personen die de cursussen
bestuderen. Ze gaan ook een paar cursussen naar
het echtpaar in Erbil sturen. Bid dat er in Syrië een
Emmaus-centrum geopend kan worden en dat het
Evangelie gedeeld kan worden met hen wiens
levens gebroken zijn door de oorlogsjaren die
achter hen liggen.
Specifiek gebedsonderwerp:
broeder Bas.
Bas is een jonge man uit Jemen
met een ‘niet-christelijke’
achtergrond. Een paar jaar
geleden deserteerde hij uit het
leger en vluchtte naar Amman.
Hier ontmoette hij Han, ook afkomstig uit Jemen,
die tot geloof was gekomen. Han deelde het
Evangelie met Bas, en Bas is ook tot geloof
gekomen en is gedoopt. Hij studeerde intensief in
de cursussen. Hij vertelt nu andere Jemenitische
vluchtelingen over Christus en voelt zich geroepen
om terug te gaan naar Jemen, hoewel hij het risico
loopt om daar in de gevangenis terecht te komen.
Hij vertrekt misschien al over een paar maanden.
De Heere zegent het werk in het Midden-Oosten,
mede op uw gebed. Houdt alstublieft niet op ons
werk tot de Heere op te heffen.

Gods genade zij met u,
George en Ros

