
 

 
 

Nieuwsbrief maart 2022 
 
Geachte vrienden, 
 
‘Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en 
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En 
er zullen grote aardbevingen wezen in 
verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en 
pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en 
grote tekenen van den hemel geschieden’ (Lukas 
21:10,11). 
 
Jezus waarschuwde ons ervoor hoe de wereld er 
voor Zijn wederkomst uit zou zien, maar verzekerde 
ons dat we niet bang hoefden te zijn omdat Hij 
regeert.   
In de afgelopen twee jaar heeft de pandemie het 
grootste deel van onze gesprekken en gebeden in 
beslag genomen. Terwijl die situatie is verbeterd, 
worden we nu geconfronteerd met nieuws over 
een grote oorlog in Europa, overstromingen in 
Australië, aardverschuivingen in Brazilië, en andere 
wereldwijde rampen en conflicten. Het is chaos in 
de wereld, maar de Heere is onze hoop en kracht. 
Bid voor allen die getroffen zijn door de oorlog in 
Oekraïne en Rusland en door natuurrampen, en dat 
het geloof en getuigenis van christenen sterk mag 
zijn. 
 
Kantoor Emmaus in Nazareth  

 
Al het 
personeel en 
hun gezinnen 
hebben Covid 
opgelopen in 
januari en 
februari. 
Gelukkig zijn 

we nu allemaal hersteld. De Heere zij geloofd! Alles 
in Israël is weer zoals voorheen en eindelijk zijn de 
grenzen weer open voor buitenlandse bezoekers. 
Het toerisme begint weer op gang te komen en dat 
is een goed teken. 
 

Kinderbijbelclub 
De kinderclub met Kerst is goed verlopen, maar er 
was weinig belangstelling omdat de lokale scholen 
ook weer hun programma’s hadden. Maar we 
danken de Heere voor de kinderen die gekomen 
zijn. Bid voor een betere opkomst en de 
voorbereidingen voor onze tweedaagse kinderclub 
met Pasen. 

 
 
Spaanse Bijbels 
We hebben nog steeds geen antwoord gehad van 
de leverancier die ons onbruikbare Spaanse Bijbels 
met spelfouten in de koppen heeft geleverd. Bidt 
alstublieft dat ze positief zullen reageren en dat de 
Heere ons geeft dat we Bijbels kunnen krijgen van 
een betrouwbaar bedrijf tegen een redelijke prijs. 
 
Het nieuwe Emmausgebouw 
Bidt alstublieft dat de goedkeuring voor de plannen 
voor schuilkelders in het nieuwe gebouw – wat een 
vereiste is van de regering – zeer spoedig zal 
komen. Daarna zouden we de bouwvergunning 
snel moeten kunnen ontvangen. 
De conferentie voor Emmaus-leiders die voor mei 
was gepland, is om verschillende redenen 
uitgesteld. We zijn van plan deze later in het jaar te 
houden. Bid dat de Heere ons wijsheid geeft en ons 
laat zien wat het juiste moment is voor het 
reorganiseren van de verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het leiderschap. 
 
Audio- en video-opnames  
Shaul en Yasmeen gaan doorzijn nog steeds bezig 
met het maken van audio en video-opnames van 
de Bijbelstudie-cursussen en van het dagboek ‘Stap 
voor stap’. We plaatsen deze op verschillende 
Arabische groepen op sociale media. Ze bereiken 
meer dan honderdduizend mensen per dag! We 



 

hebben mooie feedback gekregen. Hussein, een 
van de degenen die dit kanaal volgt, schreef ons: 
 ‘Ik ben pas tot bekering gekomen vanuit het 
‘andere geloof'. Ik heb geen Facebook maar ik deel 
veel Bijbelberichten op Instagram. Mag ik jullie uw 
video’s delen op mijn Instagram? Is er ook een 
manier om deze cursussen via uw website te 
volgen?’ 
Natuurlijk gaven we hem toestemming om de 
video’s te plaatsen en lieten we hem zien hoe hij 
online kon studeren. Bid voor hem en de vele 
gelovigen met een achtergrond van het ‘andere 
geloof’ die de cursussen bestuderen, dat ze 
Christus meer leren kennen. 

 
 

 
 
Megavoice 
We wachten nog steeds op bericht van Megavoice 
over het plaatsen van onze cursussen op hun radio-
devices. Dit is een andere effectieve manier om het 
Evangelie bij aan Arabisch-sprekende mensen in 
afgelegen gebieden te brengen. 
 
Bijbelstudie huisgroepen 
We hebben bemoedigend nieuws gehad van onze 
veldleider in Egypte. Zes nieuwe huisgroepen in 
Caïro en het zuiden van Egypte gebruiken de 
cursussen om de Bijbel te bestuderen. De meeste 
van hen zijn jonge gelovigen. Drie van deze 
groepen zijn op zoek naar een eigen gebouw om 
samen te komen als nieuwe gemeenten. Bid dat de 
Heere voorziet in fondsen en gebouwen, dat hun 
geloof vermeerdert en dat het aantal leden ook 
toeneemt.      
 
Boeken uit Egypte 
Blijf bidden voor de zending boeken uit Egypte naar 
Jordanië die al twee jaar wordt tegengehouden! De 
invoer is geblokkeerd door een orthodoxe priester. 

Hij is degene die de vergunning mag afgeven om de 
zending door te laten gaan. Hij is sterk gekant tegen 
Evangelischen. Bid de Heere dat dit probleem 
wordt opgelost en dat de boeken doorgelaten 
worden.  
We hopen Jordanië spoedig te bezoeken nu de 
grenzen eindelijk open zijn.  
 
Gebedspunten 
- Degenen die getroffen zijn door de oorlog in 

Oekraïne en andere oorlogen in de wereld die 
niet de voorpagina’s van kranten halen, zoals 
Myanmar en Jemen. 

- De kinderbijbelclub met Pasen. 
- Een oplossing voor het probleem van de 

onbruikbare het verlies van Spaanse Bijbels. 
- De afgifte van de bouwvergunningen voor het 

nieuwe pand. 
- De vele gelovigen met een achtergrond in het 

‘andere geloof’ die de cursussen online volgen. 
- Geestelijke groei in de zes nieuwe gemeenten 

in Egypte en dat voor drie van hen wordt 
voorzien in eigen gebouwen om samen te 
kunnen komen. 

- De invoervergunning voor de verzending van 
boeken naar Jordanië.  

 
We stellen uw feedback, suggesties en 
commentaar op onze nieuwsbrieven altijd zeer op 
prijs. Voelt u zich vrij om ons te allen tijde te e-
mailen. Uw gebeden zijn de ruggengraat van deze 
bediening. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
 
Hartelijke groeten,  
 
George en Ros Khalil 
 
 


