
Geliefde vrienden in Christus,
Vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind, bij 
hetwelk geen heil is. Welgelukzalig is hij, die den 
God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting 
op den HEERE, zijn God is. Psalm 146:3,5
Het Midden Oosten is altijd een instabiel gebied 
geweest waar veel beroering heerst, maar in de 
afgelopen acht maanden zijn er ongekende golven 
van verandering in de landen rondom Israël geweest: 
dictators zijn verdreven, er zijn demonstraties 
met en zonder geweld gehouden en er zijn zelfs 
burgeroorlogen gevoerd. Sommigen denken dat 
dit veranderingen ten goede zijn, maar voor veel 
gelovigen betekenen deze veranderingen een 
toename van vervolging. 
Laat ons onze mede-gelovigen in deze 
landen gedenken en voor hen bidden. 
Hier in Israël is ook een soort opstand 
geweest met grote demonstraties in de 
grote steden, waarbij men protesteerde 
tegen de hoge kosten voor woning en 
levensonderhoud ten opzichte van de 
lage salarissen. Zelfs dokters gingen de 
straat op, omdat zij slecht worden betaald 
in verhouding hun opleidingsniveau en 
verantwoordelijkheden. Er wordt zo’n 
groot gedeelte van het overheidsgeld 
aan defensie besteed, dat er te 
weinig overblijft voor de burgerlijke 
infrastructuur. Dat treft vooral de 
Arabieren (20% van de bevolking), 
aangezien zij onderaan de economische 
ladder staan. 
De economische verslechtering heeft ook ons 
werk getroffen: er zijn minder Bijbels en souvenirs 
verkocht, waarvan de inkomsten helpen om de kosten 
van ons werk te dekken. Maar zoals Psalm 146 zegt, 
onze hulp van de Heere en onze hoop is op Hem en 
niet op mensen, en we zien alleen tot Hem op voor het 
voorzien in wat we nodig hebben. 
Hoewel de stemming later in september binnen 
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de VN over het oprichten van een Palestijnse 
staat waarschijnlijk weinig politieke gevolgen zal 
hebben, vrezen we wel een derde demonstratie in 
de Palestijnse gebieden. Bid dat aan beide zijden 
geen geweld gebruikt zal worden en bid voor ware 
vrede en gerechtigheid in dit land.
Kinderclubdagen
In augustus hebben we voor de tweede keer een 5-
daagse kinderclub gehouden. Het thema was ‘Gode 
meer gehoorzaam zijn dan de mensen’, naar aanleiding 
van Handelingen 5:29. We behandelden onder andere 
de geschiedenissen van Elia, Daniël, de Heere 
Jezus en Timotheüs, waarbij we elke geschiedenis 
ook metterdaad hebben uitgebeeld. Het programma 

behelsde verder een dag met 
ontspannende  activiteiten zoals sport, 
T-shirts bedrukken, koken, grappige 
tekeningen maken en een uitstapje 
naar een waterpark. De Heere zij 
gedankt dat alles goed mocht verlopen. 
We merken dat we meer spullen 
nodig hebben om Bijbelverhalen uit 
te beelden, zoals Bijbelse platen die 
we via een computerscherm kunnen 
tonen of poppen waarmee we de 
geschiedenis kunnen ‘naspelen’. Ook 
hebben we zelf meer training nodig. 
Mogelijk komt er een aantal vrienden 
uit Amerika op bezoek, die veel 
ervaring hebben in het organiseren 
van kinderclubdagen en die ons wat 
training kunnen geven.  Bid de Heere dat 
Hij ons hierin wil leiden en onderwijzen.

Het was de eerste keer dat we geen hulp van 
andere gemeenten hadden, hetgeen een hele
uitdaging was voor Shawel en Nuha die alles 
organiseerden. De Heere zij gedankt dat Hij hen 
en de helpers kracht gegeven heeft. 

Drukwerk
In de afgelopen zomer heen we veel  werk verzet voor



nieuwe uitgaven. Vier tractaten zijn 
herdrukt en daarnaast is het boek ‘Subtiele 
misleiding van de kerk’ van Alexander 
Seibel gedrukt, het is de eerste uitgave 
in het  Arabisch. Het is een belangrijk 
boek dat gaat over welke gevaren de 
kerk bedreigen. Verder zal vanaf half
september een speciale uitgave van het Nieuwe 
Testament in het Arabisch beschikbaar zijn. Het is een 
uitgave die speciaal voor Nazareth en Bethlehem is 
ontworpen, met een Evangelieboodschap toegespitst 
op deze steden. De lokale kerken kunnen dit 
gebruiken als aangrijpingspunt  bij verspreiding van 
deze Bijbel. Wij zijn betrokken geweest bij het maken 
van deze editie. Twee andere boeken, ‘Een lieflijke 
reis naar het Moslimhart’ en een prekenbundel van 
R.M. McCheyne zal de komende maanden verder 
worden afgerond. Verder zijn we een dagboek aan 
het herzien, ten behoeve van publicatie in Jordanië 
waar de Heere de wegen voor heeft geopend. Per 
boek kost het meerdere weken tijd om de vertaling, 
correctie en de opmaak te verzorgen. We doen dit 
werk met een klein team van drie personen, maar we 
komen onverwachte tegenstand tegen. Bestanden zijn 
op onverklaarbare wijze van de schijf gewist, waardoor 
we meerdere dagen werk kwijt waren! Bid dat we 
hieronder geduldig blijven en bid voor volharding om 
het werk voort te zetten totdat elk boek gedrukt is. 
Registratie van het land
Het probleem van de registratie van het aangekochte 
land is reeds al te vaak in onze nieuwsbrieven aan de 
orde geweest. Tot ons verdriet moeten we zeggen dat 
er nog steeds geen verandering in is. De rechtbank 
heeft verordend dat de registratie stilgelegd moet 
worden totdat de vorige eigenaar zijn schulden heeft 
betaald en dat is nog steeds van kracht. We zijn diverse 
opties nagegaan om dit punt op te lossen, inclusief 
het aanhangig maken dat de advocaat die we in de 
arm hadden genomen onze zaak onvoldoende heeft 
behartigd. Maar we voelen tot op heden onvoldoende 
Gods leiding in deze zaak om op dat spoor verder te 
gaan. Bid dat de rechtbank deze verordening opheft 
als het zomerreces voorbij is en bid dat de Heere ons 
duidelijk de weg wijst die we moeten bewandelen. 
Medewerkers
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief noemend, is 
Salvator Zeitun uit Haifa bij ons in dienst getreden. 
Hij helpt ons met praktische werkzaamheden, 

Bijbelverspreiding en de verkoop van souvenirs. Voor 
de verkoop van souvenirs heeft hij inmiddels nieuwe 
klanten geworven, waardoor de verkoop toeneemt. 
Hij is bekwame medewerker met een hart dat bereid 
is om de Heere te dienen. Bid voor hem, zijn vrouw 
Sana en hun twee tieners, en dat er voorzien mag 
worden in hun levensonderhoud. 

Shawel en Nuha 
hebben de hele zomer 
hard gewerkt, naast 
hun gewone werk 
hebben ze ook de 5 
daagse kinderclubdagen 
voorbereid. Deze worden 
nu weer voortgezet in de 
vorm van een clubdag 
op zaterdag 1x per 6-8 
weken. Daarnaast leidt 
Shawel ook de wekelijkse 
jeugdbijeenkomst.

Bid de Heere voor kracht, zegen en gezondheid voor 
hen en hun drie dochters. 
Lifeismore.net website
De vernieuwde website trekt nog steeds een 
toenemend aantal bezoekers uit de gehele Arabische 
wereld. Hoewel we niet precies weten wat de vrucht 
zal zijn van het feit dat deze website er is, toch worden 
we bemoedigd doordat velen de Bijbelcursussen van 
de website volgen en door de berichtjes die men ons 
via de website stuurt. Bid voor ons voor wijsheid in 
het raadgeven en bemoedigen van degenen die ons 
schrijven.  
De belangstelling voor de Bijbelcursussen die 
per post worden verstuurd neemt af vanwege 
een afname van belangstelling voor lezen in 
het algemeen. Hiervoor noemde ik al dat we 
onverwachte tegenstand hebben ontmoet. We 
voelen dat het werk des Heeren het afgelopen jaar 
sterke aanvallen heeft gehad, die zich speciaal op 
de leiders waren gericht. Dat kan ernstige gevolgen 
hebben voor het werk van Gods Koninkrijk. Bid 
alstublieft voor kracht tegen de vijand en om 
gesterkt te worden tegen onze zwakheid. 

Gode bevolen,

George Khalil, directeur Emmaus Bijbelschool
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