
 

 
 

Nieuwsbrief december 2022 
 
Geachte vrienden, 
 
Hartelijk dank voor uw gebed voor dit belangrijke 
werk in het Midden-Oosten waar gelovigen een 
kleine minderheid zijn. We waarderen uw 
feedback, die erg bemoedigend is voor ons. Er is 
veel om God voor te danken. Hij beantwoordde uw 
gebeden en zoals altijd is er meer om voor te 
bidden. Bid met ons dat de Heere voortdurend Zijn 
huis in deze regio bouwt. ‘Zo de HEERE het huis 
niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan’ Psalm 127:1. 
 
Conferentie met veldleiders 
Eind oktober hebben de Emmaus veldleiders van 
Jordanië, Egypte, Libanon en Israël elkaar ontmoet, 
samen met onze internationale coördinator uit 
Amerika en twee vertegenwoordigers van de 
Central Africa Mission die verantwoordelijk zijn 
voor de Emmaus App. Het doel van deze 
conferentie was om de taken en verantwoordelijk-
heden van het veld in Nazareth te bespreken en 
deze over te dragen aan de andere velden. Dat zal 
de taak die op onze schouders ligt wat verlichten 
en het stimuleert de zelfstandigheid van elk veld. 
We hadden een goede tijd met elkaar en het was 
erg bemoedigend om te horen hoe de Heere velen 
zegent door middel van de cursussen.  
Bid alstublieft voor deze overgangsperiode, 
speciaal voor broeder Ibrahim die de rol van 
Coördinator Arabische Taal gaat overnemen. In 
Nazareth blijven we nog de volgende 
werkzaamheden doen: de online cursussen, het 
online begeleiden van Arabische studenten, het 
produce
ren van 
audio- 
en 
video-
opname
n en het 
onderst
eunen 

van de werkzaamheden voor drukwerk.  
We konden ook bij de certificaatuitreiking aanwezig 
zijn van ongeveer 50 studenten die één, twee of 
zelfs drie series van 12 Emmaus cursussen hadden 
gevolgd. We vonden het erg fijn om Nora te 
ontmoeten, een vrouw van het andere geloof, met 
wie we enige tijd online contact hebben gehad. Ze 
heeft 36 cursussen gevolgd en heeft uw gebed 
nodig gezien haar moeilijke thuissituatie omdat ze 
in de ware God gelooft.  
 
Nazareth update 
Sinds de vertaling van J.B. Nicholsons dagboek 
‘Christus alles en in allen’ is afgerond, werken we 

aan audio- en video-opnamen van dit dagboek. Het 
is de bedoeling om deze aan het begin van het 
nieuwe jaar uit te zenden via de radio en op social 
media te plaatsen. Bid met ons dat dit echt 
geestelijke vrucht zal dragen bij de luisteraars. 
Voortdurend ontvangen we bemoedigende 
feedback naar aanleiding van de meditaties en de 
video’s van de cursussen. Zo schrijft Dola (Egypte) 
die de eerste serie van 12 cursussen afrondde: ‘Ik 
heb zoveel baat gehad bij deze cursussen. Doordat 
ik ze ook toegepast heb in mijn leven, zijn mijn hele 
manier van leven en mijn relaties met anderen 
totaal veranderd.’  
In 2022 hadden we 15.150 studenten die op z’n 
minst één cursus afrondden. De meerderheid 
studeerde via de Emmaus-App. Dank God!  
 
Kinderclub met Kerst 
Bid voor de kinderclub die op D.V. 29-30 december 
wordt georganiseerd. Bid dat er voldoende mensen 
zijn die kunnen helpen, voor een goede opkomst en 
voor een blijvende geestelijke vrucht bij de 



 

kinderen. We geven elke familie een kalender met 
een dagelijkse meditatie.  
 
Spaanse Bijbels 
In onze laatste nieuwsbrief vroegen we om gebed 
of de order van de Spaanse Bijbels door zou mogen 
gaan. Deze Bijbels zijn bedoeld voor de Spaans-
sprekende mensen die Israël bezoeken en geen 
Bijbel hebben. Dank de Heere dat Hij heeft 
voorzien in alle kosten. Het geld arriveerde op 
dezelfde dag dat ik (in geloof) de order plaatste! 
Bid dat de order snel klaar is en verzonden kan 
worden.  
 
Nieuwe gebouw 
Er zit voortgang in de complexe procedures voor 
het verkrijgen van de vergunning voor het 
‘buitenwerk’ van het nieuwe Emmaus gebouw. We 
hebben goede hoop dat de vergunning spoedig 
afgegeven zal worden en dat we begin volgend jaar 
kunnen beginnen. We hopen ook dat er in de lente 
weer een team vrijwilligers komt voor het 
binnenwerk.  
 
Andere velden in het Midden-Oosten 
 
Libanon 
Het was goed om gedurende onze conferentie in 
Jordanië meer te horen over het Emmaus werk op 
de andere velden. Broeder Karim uit Libanon 
vertelde dat door de economische crisis, die 
iedereen raakt, de Libanese bevolking meer open 
staat voor het Evangelie. De lokale kerken 
gebruiken de cursussen in Bijbelstudiegroepen en 
een aantal mensen zijn tot geloof gekomen. Een 
groep die met drie mensen was gestart in een 
grensstadje, omvat inmiddels 25 gelovigen. Ze 
krijgen momenteel onderwijs in wat het betekent 
om christen te zijn in het leven van alledag.  
De serie ‘Onderwijs mij’ voor kinderen is zo gewild 
door zondagsscholen, dat ze geen boeken meer op 
voorraad hebben en er nieuwe boeken gedrukt 
moeten worden, zowel in Libanon als in Jordanië.  
Twee maanden geleden studeerde een groep van 
ongeveer 25 mensen af die de eerste serie van 12 
Emmaus cursussen had gevolgd. Karim bezoekt ook 
elke drie maanden drie groepen van Syrisch-
Koerdische vluchtelingen aan de Turkse grens. 
Daarnaast heeft hij wekelijks een gesprek met hen 
via Zoom. Een groep heeft de eerste serie van 12 
cursussen al afgerond.  
 
Sudan 
Broeder Karim is onlangs naar Sudan geweest, waar 
hij grote honger voor het Woord aantrof en 

behoefte aan stevig Bijbels onderwijs. Hij had vier 
grote koffers met Emmaus cursussen meegenomen 
en een grote partij Bijbels was juist aangekomen. 
Bid voor de leiders daar dat ze nieuwe gelovigen 
kunnen onderwijzen en dat meer kerken worden 
geplant.  
 
Irak 
In de Alliance Church in Bagdad hebben 45 
personen de eerste serie van de cursussen 
afgerond. Br. Karim wil binnenkort Irak bezoeken 
om de cursussen ook aan andere Evangelische 
kerken aan te bieden.  
 
Syrië 
Het blijkt moeilijk te zijn om de cursussen in Syrië 
te krijgen, ondanks dat er veel vraag naar is. Bid 
voor deze landen. Ik ben blij dat br. Karim en 
Ibrahim naar deze landen kunnen en willen reizen 
om de lokale kerken te ondersteunen in het 
onderwijzen en het voorzien van materialen, vooral 
omdat het voor mij niet mogelijk is om naar deze 
gebieden te reizen. Bid voor hun veiligheid en 
gezondheid tijdens hun reizen. Ibrahim gaat 
regelmatig naar Egypte om de gelovigen daar te 
versterken, te onderwijzen en te bemoedigen.  
 
Egypte 
Broeder Hany, die al de verantwoordelijkheid had 
over de voorraden en het versturen van cursussen 
naar Jordanië en Sudan, is nu ook verantwoordelijk 
voor het laten drukken van nieuwe voorraden. 
Onlangs heeft hij met een boekentafel in een 
Evangelische kerk gestaan en zijn er 60 cursussen 
uitgedeeld van ‘Eén God, Eén Weg’. Bid dat deze 
boeken worden bestudeerd en dat de studenten 
verlangen om meer te studeren.  
 
Tot slot een persoonlijk gebedsverzoek dat we 
spoedig ons huis kunnen verkopen, zodat we in het 
nieuwe jaar naar het nieuwe appartement kunnen 
verhuizen. Ons mailadres blijft hetzelfde.  
De laatste maand had ik een kleine operatie aan 
mijn hand en begin volgend jaar is het nodig dat 
mijn andere hand dezelfde operatie ondergaat – de 
prijs van dat ik timmerman ben geweest! Onze 
Heere heeft een veel grotere prijs voor ons betaald.  
 
Moge de Heere u deze Kerst en in het nieuwe jaar 
vervullen met Zijn vrede en liefde. 
 

George & Ros Khalil 
 


