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Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

Meer blijdschap in de hemel
door Pastor Timothy Burden

De IC van de MERF, november 2018

at was het geweldig
W
om, op de onlangs
gehouden internationale

bijeenkomst (IC) van de
MERF, te mogen delen
in hemelse blijdschap: de
blijdschap om zielen die
gered worden. In de rapportages van de werkvelden hoorden we over veel
Oost Afrikaanse studenten
op het studiecentrum van
de MERF in Lokichoggio,
Kenia. We zagen foto’s van
groepen Ethiopische mannen, bekeerlingen, die nu
werden getraind om te preken en Gods volk te leiden.
We hoorden van verscheidene groepen in andere
plaatsen die zich hadden
laten dopen en van anderen die zich voorbereidden

op hun doop. Alle aanwezigen waren diep bewogen
door het persoonlijk getuigenis van een goed opgeleide moslimbekeerling die
probeert zijn familie voor
Christus te winnen. Wat is
het bemoedigend te horen
wat de Heer doet in allerlei
landen.

Ontwikkelingen in
de media

Het internet is belangrijk
geworden voor evangelisatie, vooral in gemeenschappen die gesloten zijn voor
directe evangelieboodschappen. De MERF heeft
toegewijde teams die doorlopend bezig zijn de productie verder te ontwikkelen. De Arabische mediabediening breidt zich steeds
verder uit. Miljoenen mensen worden bereikt. Er zijn
weer verscheidene nieuwe
programma’s uitgebracht
met titels als: In het kort, De
Oorsprong van het Verhaal,
en Wat er gezegd werd over
Jezus Christus. Er zijn ook
nieuwe live programma’s
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en interactieve functies
toegevoegd om luisteraars meer te betrekken.
De Arabische evangelisatie website Dardasha7.com,
telt elke maand ongeveer
100.000 bezoekers, 60.000
mensen hebben de telefoon
app gedownload, terwijl de
Facebookpagina meer dan
een miljoen volgers heeft.
Soms zijn er negatieve reacties. Dan wil men de islam
prediken of beledigingen
spuien. Maar de meeste
reacties zijn positief: mensen willen meer leren over
Christus en vragen om bijbels, of er wordt om hulp
gevraagd vanwege de gevaren die verbonden zijn aan
het volgen van Jezus.
Het Farsi mediawerk heeft
een geweldige groei doorgemaakt wat het aantal
bezoekers van de websites
betreft. Het echtpaar dat
dit werk is begonnen werkt
nu samen met een ander
paar. Ze hebben 55 video’s
gemaakt en een YouTube
kanaal geopend. Het is
mooi om te horen over de

vele Iraniërs die zich bekeren en gedoopt willen worden.
In Indonesië wordt een taalprogramma ontwikkeld om
het eiland Selayar te kunnen bereiken. Internetradio
breidt zich steeds verder uit
over Indonesië en het aantal luisteraars neemt toe.
Via het internet klinkt het
evangelie ook in het Urdu,
de taal van Pakistan. De
evangelie-uitzendingen
over de korte golf brengen
hoop aan luisteraars die
het Zuid-Soedanese Nuer
spreken of het Amhaars,
Oromo en Somalisch in
Ethiopië en andere delen
van Oost Afrika.

Opkomende
generaties

Tijdens de IC werd vaak
om gebed gevraagd voor
de jongere generaties: voor
de jongeren in Pakistan
om “sterk te worden in het
christelijk geloof vanwege de toenemende vervolging”; voor de kinderen
vervolg op achterzijde
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Het Augustine programma

Vakantie Bijbelschool, Indonesië

van Soedan en de wezen in
Somalië die in moslimgezinnen worden geplaatst.
Er waren bemoedigende
positieve rapporten van de
Bijbelclubs in Indonesië en
van de hulp aan kinderen
en gezinnen in Bethlehem.
In Pakistan zijn gebeden
verhoord nu jonge mannen zijn opgeleid om Gods
Woord te verkondigen.
In Egypte wordt het zondagschoolmateriaal van
de MERF steeds vaker
gebruikt.

Kerkuitbreiding

De belofte van de Heer om
zijn kerk te bouwen wordt
vervuld. We hoorden van
vijf nieuwe kerken onder
vluchtelingen in Libanon.
Twee van de vijf pastors
daar zijn ex-moslim. In
Egypte breidt het aantal kerken zich uit, vooral
daar waar nieuwe kerkgebouwen gebouwd mogen
worden. De gemeente in
Limassol, op Cyprus, is dit
jaar verdubbeld. In Addis
Abeba, Ethiopië, komt

op zondagmiddag een
Bijbelstudiegroep bijeen
om een nieuwe gemeente te stichten. Het kerkplantingswerk in dorpen
ten zuiden van Lahore,
Pakistan, is nieuw leven
ingeblazen en twee afgestudeerden van het Seminarie
in Lahore planten nieuwe
kerken doormiddel van
Bijbelleesklassen.

Libanon, geeft regelmatig
bijbellessen en traint ook
Syrische vluchtelingenvrouwen om getraumatiseerde medevluchtelingen
te helpen. Het MERFcomité
in Egypte heeft als doel
voor 2019 de trainingen
voor zondagsschoolleraren
naar meer plaatsen uit te
breiden.

Bijbeltraining

In Ethiopië wil men het
cursusaanbod uitbreiden
met trainingscursussen van
verscheidene weken. Tot
nu toe werden er drie- en
vierdaagse bijbeltrainingen
gegeven.

Indonesië:

Op het eiland Java geeft
Pastor Eric bijbeltrainingen aan kerken, inclusief
cursussen voor ouderlingen
en ouderschapsconferenties. Op Sulawesi hebben
de pastors Armin Sukri en
Henk de Waard trainingen
gegeven aan evangelisten
en andere geestelijk leiders in afgelegen dorpen.
Het MERF-centrum in
Makassar hanteert een vast
rooster van trainingsprogramma’s.

Het Midden Oosten:

Pastor Samuel Kharrat,

Afrika:

Pastor Tim Burden is
onlangs coördinator geworden van het Augustine
Programma
van
de
MERF. Hij focust op de
Bijbeltrainingscursus in het
MERF-centrum vlak over
de grens van Zuid-Soedan
in Lokichoggio, Kenia.
Verder werkt hij aan studiemateriaal om de training
op andere MERFvelden te
verbeteren.

MERF Nederland

Pastor Bruce Powell doordrong ons van de fundamentele noodzaak van
gebed bij het werken in
Gods Koninkrijk, vanuit Handelingen 6. Op
een ander gebedsmoment
haalde Pastor Ian Wright
Exodus 33 aan waar Mozes
de HEER vraagt zelf met
het volk mee te gaan. “Als
U niet Zelf meegaat, laat
ons dan niet verder trekken.” Bewogen herinnerde
hij ons aan Gods glorie,
een glorie die Hij laat zien
in Zijn genade die ons met
Christus verenigt. En het
gegeven dat we alleen door
genade écht voorwaarts
kunnen gaan in de verkondiging van Gods reddende
genade.

Laten we ons wijden aan
de dienst van Woord en
gebed.

“.... terwijl wij
ons zullen
wijden aan het
gebed en aan de
verkondiging van
het Woord van
God.”

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In
Nederland wordt de steun gecoördineerd door
de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel.
CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de
GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBIgroepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus
aftrekbaar van de belasting.
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Beweging
Voorwaarts

Pastor Timothy
en Rosalind Burden

- Handelingen 6:4
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