Trier, Augustus 2014
Verslag van reis naar Soedan en Egypte
Ik kan me goed voorstellen, dat de gemiddelde nederlandse broeder en zuster zich niet over de
Emmaus Bijbelcursussen op kan winden en misschien denkt: Waar maken ze zich druk om?
Ja, dan moet u maar eens meekomen naar één van die landen en zien hoe blij dié mensen ermee
zijn. Dat is wat mij steeds op nieuw motiveert dit werk te doen: De blijdschap van de mensen voor
wie je dat werk mag doen.
En dan al die getuigenissen van broeders en zusters die vol enthousiasme vertellen hoe veel ze
geleerd hebben en hoe God hun leven heeft veranderd.
Die broeder van 63 jaar oud uit Eritrea die naar Soeden vluchtte van wege het regime. Hij was
marxist geweest maar kreeg toch problemen met de regering. Op de grens tussen Eritrea en
Soedan wist hij niet hoe hij er over moest komen. Zijn vrouw was een orthodoxe Christin. Hij
ergerde zich altijd aan haar. Maar toen hij zo in moeilijkheden was, riep hij tot Jezus en had een
ontmoeting met Hem. HIJ hielp hem over de grens. Daarna gaf hij zijjn leven aan de Heer. Toen hij
hoorde van de Emmaus Bijbelcursussen wist hij: Die moet ik maken. Toen ik er was kreeg hij zijn
diploma – 24 cursussen had hij gemaakt en straalde over zijn hele gezicht.
Die broeder uit een extreem islamitisch land – daarom noem ik geen naam. Hij was moslim en een
rijke zakenman. Op één van zijn reizen kwam hij naar één van de emiraten. Hij kreeg een “gezicht”
en later een droom en ontmoette de Heer Jezus. In dit land hoorde hij van onze cursussen, reisde
naar Egypte om ze daar te maken. Daar ontmoette ik hem en hij vertelde mij zij getuigenis. Nu wil
hij onze cursussen meenemen in zijn eigen land om ze daar in te voeren.
In Egypte hebben we vele andere jongere en oudere mensen die klaar staan om enthousiast mee
te werken. Het is echt om er – met hen – blij van te worden .
Het werk in Egypte explodeert. Het is bezig zich over het hele land te verspreiden: Van Alexandrie
en Port Said tot aan Assuan in het verre zuiden. God werkt!!! We hebben al knap 1.000 studenten.
In Soedan hebben we al meer dan 200 studenten – tendens stijgend.
Prijs de Heer.
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