
  
‘Want een iegelijk, die de Naam des 
Heeren zal aanroepen, zal zalig wor-
den. Hoe zullen zij dan Hem aanroe-
pen, in Welken zij niet geloofd hebben?  
En hoe zullen zij in Hem geloven, van 
Welken zij niet gehoord hebben? En 
hoe zullen zij horen, zonder die hun 
predikt?’ (Rom. 10:13,14). 
Ook voor Arabieren is de zaligheid in 
Christus Jezus zo noodzakelijk. Daar-
om is het nodig dat hen het Woord 
wordt gepredikt.

De Emmaus Bijbelschool in Nazareth 
brengt het Evangelie aan Arabieren, 
dichtbij in eigen stad en ver weg in 
gesloten landen. Aan volwassenen en 
kinderen. Via internet en kinderkampen.

De Bijbel 
beschikbaar
voor de Arabische 
wereld 

Helpt u mee de Emmaus 
Bijbelschool te steunen?
Stichting Steun Werk George 
Khalil Emmaus  biedt u daartoe 
de mogelijkheid. 

Gods Woord 
voor de jeugd 
in Nazareth
De Emmaus Bijbelschool probeert in 
Nazareth de lokale bevolking met Gods 
Woord te bereiken door middel van 
kinderclubdagen. Tijdens deze kinder-
clubdagen wordt een Bijbelvertelling 
gehouden, een knutselwerkje gemaakt 
en worden christelijke liederen en 
Bijbelteksten aangeleerd. 
Meestal zijn er 70-100 kinderen aanwe-
zig! Deze kinderclubdagen worden drie 

of vier keer per jaar gehouden, in elk 
geval rond Pasen, in de zomer en met 
Kerst. Via de kinderen probeert men ook 
contact te leggen met de ouders en zo 
ook hen met Gods Woord in aanraking 
te brengen. De Emmaus Bijbelschool 
probeert de oudere jeugd uit Nazareth 
te bereiken, door hen te betrekken bij de 
leiding van de kinderkampen en jeugd-
bijeenkomsten met hen te houden. 

Emmaus 
Bijbelschool
Israël

Een leidster van het kinderkamp vertelt:
Maria (ca. 10 jaar) was me al eerder 
opgevallen door haar aandachtige en 
bescheiden houding. ‘Waarom werd 
het offer van Abel wel aangenomen en 
dat van Kaïn niet? Omdat God alleen 
het offer van een geslacht lam aan 
kon nemen, wat heenwijst naar de 

Heere Jezus Die de zonden der wereld 
wegdraagt. Alleen als je gelooft in de 
Heere Jezus kun je zalig worden. Geloof 
jij in de Heere Jezus?’ De eerste tieners 
beginnen al weer te roezemoezen 
en te schuifelen, maar Maria knikt 
geestdriftig, terwijl ze zegt: ‘Ja, ja, ik 
geloof.’

Stichting Steun Werk
George Khalil Emmaus
De Emmaus Bijbelschool wordt deels 
gefinancierd uit de opbrengst van een 
eigen webshop (www.yesholyland.com) 
en uit levering van souvenirs en Bijbels in 
meerdere talen aan  souvenirwinkels door 
heel Israël. De overige inkomsten bestaan 
uit giften. George Khalil geeft zichzelf 

geen salaris, hij leeft in afhankelijkheid 
van de Heere van de giften die hij zelf 
ontvangt.
De Stichting Steun Werk George 
Khalil Emmaus steunt het werk van 
de Emmaus Bijbelschool, om zo een 
bijdrage aan dit mooie werk te leveren. 

www.stichtingemmausnazareth.nl www.stichtingemmausnazareth.nl

Helpt u ons helpen?
Contact

St. Steun Werk George Khalil Emmaus
email:info.nl@emmausnazareth.net
www.stichtingemmausnazareth.nl

IBAN NL43INGB0001329019 te Alblasserdam



Arabische 
christelijke 
literatuur
De Emmaus Bijbelschool verspreidt 
de Bijbel, Bijbelcursussen en andere 
geestelijke literatuur onder Arabieren. 
In samenwerking met de Bijbel scholen 
in naburige landen worden Bijbel-
cursussen en boeken in het Arabisch 
vertaald en uitgegeven. Deze vinden 
hun weg naar gemeenten in Israël en 
in andere  landen. Ze worden gebruikt 
in Bijbelstudiegroepen en verkocht 
via openbare boekverkopingen. Deze 

literatuur wordt ook heel veel onder 
Arabische vluchtelingen verspreid. Het 
gaat om boeken over de Bijbelse leer, 
de christelijke levensstijl, hoe je als 
voorganger je gemeente kunt dienen 
en hoe je - zoals Filippus - mensen tot 
Christus kunt leiden.

Daaronder bevindt zich ook Nederlandse 
en Engelse reformatorische literatuur: 
de Bijbelse vertellingen van H. van 
Dam, de Vertellingen bij de Bijbel van 
ds. C.J. Meeuse, een prekenboek van 
R.M. McCheyne en de Christenreis van 
John Bunyan. Met name de Bijbelse 
vertellingen van H. van Dam vinden 
gretig aftrek onder de vluchtelingen.

www.stichtingemmausnazareth.nl

Wat is de 
Emmaus 
Bijbelschool?
In Nazareth, in het hart van Galilea, 
bevindt zich de Arabische Emmaus 
Bijbelschool. Deze school is in 1975 
opgericht door George Khalil. 
Het doel van deze Bijbelschool is het 
verspreiden van Gods Woord onder 
Arabieren in de gehele Arabische we-
reld. De school is klein begonnen, toen 
Khalil een aantal schriftelijke Bijbel-
cursussen aan bekenden gaf. ‘Een paar’ 
werden er al gauw ‘veel’, en Khalil be-
sloot om zijn baan op te zeggen en een 

Bijbelschool te starten. Inmiddels is de 
Emmaus Bijbelschool uitgegroeid tot 
een evangelisatiecentrum met cursis-
ten in de gehele Arabische wereld en 
met kinder- en jeugdevangelisatie in 
de eigen omgeving. In 2015 zijn door 
het werk vanuit Nazareth twee zelfstan-
dige Bijbelscholen gestart in naburige 
landen.

Wat doet de Emmaus
Bijbelschool precies?
•  vertalen en uitgeven van christelijke 

Arabische literatuur
•  online beschikbaar stellen van de 

Bijbel en Bijbelcursussen in het 
Arabisch

•  kinderevangelisatie en 
jeugdbijeenkomsten in Nazareth

Online Bijbel-
cursussen
De Emmaus Bijbelschool heeft ook een 
website met de Bijbel (inclusief audio) 
en de Bijbelcursussen. Tevens bevat 
deze website christelijke literatuur, een 
dagelijkse meditatie, muziek, video’s 
en getuigenissen. Bezoekers kunnen 
vragen stellen over het christelijk 
geloof, die door de medewerkers van de 
Bijbelschool worden beantwoord. 
Voor Arabieren in gesloten landen is 
het werk zoals dit door de Bijbelschool 
wordt verricht, vrijwel de enige 
mogelijkheid om met Gods Woord 
in aanraking te komen en de Bijbel 
te lezen. Uit de vele vragen die via de 
website worden gesteld, blijkt dat God 
dit middel wil gebruiken om mensen 
het Evangelie te brengen en hen tot 
Zich te trekken. 

De website wordt gemiddeld door 
30.000-35.000 mensen per maand 
bezocht. 

Ik ben de Bijbelcursussen gaan volgen 
en ontdekte dat deze cursussen zeer 
onderwijzend zijn. 
Ik weet dat de Heere deze website 
op mijn pad heeft gebracht. De 
cursussen gebruik ik ook om met 
vrienden te bestuderen.
(ex-moslim, Palestijns gebied)

Hartelijk dank dat u de woorden van 
de Heere Jezus en de ware kennis van 
Zijn Woord beschikbaar stelt. Ik wil 
graag doorgaan met studeren, om 
meer kennis te verkrijgen.
(vrouw uit Egypte).


