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   Ds. Naim Khoury - Bethlehem Baptist Church 

 

 

Website: www.theanchorchurch.org 

 

 

My name is Naim Khoury I was born and reared in the Old City of Jerusalem, my grandfather was a 

Greek priest and so were eleven of my uncles.  I grew up in a traditional Greek Orthodox home, where 

kids are taught the original orthodox tradition.  

In 1968, I attended a meeting at a Bible Believing  church and that was the first time I heard about the 

plan of salvation presented to me according to the Bible.  I became under the conviction of the Holy 

Spirit, because I had never heard the Gospel before so clear in my life.  At the end of the service the 

invitation was given, I walked down the isle and asked Jesus to come into my heart.  I was and still am 

glad for what Christ did for me that day.   

For, that day the presence of the Spirit gave me peace and happiness.  I am glad not for what I have 

done but for what He has done for me on Calvary cross.  I knew it was not going to be easy once I got 

home, my family noticed and saw changes in my life they saw the happiness and the peace in me.   

Being the youngest out of ten brothers and sisters I prayed that God would give me the power and 

strength to share my faith with my family.  I could not hold that happiness in for too long. I took that 

step of faith and shared my testimony with my whole family. At first my family didn’t accept me and 

tried to ignore the peace that they saw.  It was not too long till the Lord touched their lives. 

To God be the glory for the great things He has done, He is alive forever more.  His promise that He 

will never leave us nor forsaken us is true, and He is watching over us till we meet again.  (Galatians 

2:20) 

 

Katwijk, 16-04-2010 

 

Geachte lezer, afgelopen donderdagavond sprak deze Palestijnse baptistendominee bij ons in de 

Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan zee. Deze dominee ging voor in de Engelse taal, en 

werd vertolkt in het Nederlands. Na zich op een indrukwekkende wijze te hebben voorgesteld, 

nam hij zijn tekst uit Hand. 4 vers 31 : “En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij 

vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord 

Gods met vrijmoedigheid.”  

 

Zijn thema was : ‘de kracht van het geloof en het gebed voor Israel’. 

Uit het levensverhaal van Baptistendominee Khoury kwam duidelijk naar voren dat deze man de 

geestelijke kracht van het gebed mocht kennen. Tijdens een christelijke bijeenkomst in het oude 

gedeelte van Jeruzalem werd hij door God in zijn hart gegrepen. Dit liet hem niet meer los. Na 
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verloop van tijd bracht God hem door het zaligmakende geloof tot de kennis van de Heere 

Jezus. Als jongste zoon in een Palestijns gezin van tien kinderen bekeerde hij zich vervolgens tot 

het christendom, waarna hij ook meteen een liefde in zijn hart kreeg tot het volk der Joden. Dat 

is toch een dubbel wonder, zouden wij geneigd zijn om te zeggen. Een Palestijn met een liefde 

voor Israel. Voor enige tijd durfde hij in zijn familie niet van zijn Zaligmaker te getuigen. Tot er 

een dag kwam, dat hij moest spreken. Zijn moeder was verblijd om dit te horen. Door zijn 

getuigenis kwam er een verandering in het gezin waarin hij opgroeide. Hij vertelde dat zijn 

moeder later ook tot bekering kwam, en dat hij wel 27 jaar lang voor de bekering van een van 

zijn broers heeft moeten/mogen bidden. Zijn rede was op sommige punten niet helemaal even 

zuiver, zoals wij het gewend zijn om te horen. Maar het leven van deze man was op zich al een 

groot en wonderlijk getuigenis. Tijdens het luisteren dacht ik eraan, dat de Reformatie wel in 

Europa zeer ver was doorgedrongen, maar dat er in het Midden Oosten eigenlijk nooit een 

Reformatie in leer en leven is gekomen. Niet onbelangrijk, om dit in gedachte te houden 

wanneer we naar het getuigenis van zulke christenen luisteren. Dat is wellicht ook de verklaring 

waarom ds. Khoury zich in Nederland door allerlei christelijke organisaties laat uitnodigen. Zij 

kennen die verschillen waarschijnlijk niet. En ik denk ook weleens, dat er door de vele 

verdrukkingen, ook geen plaats is voor zulke verschillen. Bedenk toch, dat ook in de tijd der 

Reformatie, van de vele christenvervolgingen, er ook heel weinig verschillen waren. De 

christenen kropen door de verdrukkingen bij elkaar, en alle verschillen vielen weg. Toch neemt 

dit niet weg, dat wij ds. Khoury de weg niet een weinig meer bescheidenijker mogen uitleggen, 

als een Aquilla en een Priscilla. Een mens en een gemeente raakt immers nooit uitgereformeerd 

en nooit uitgeleerd, in de zuivere leer die naar de godzaligheid is.  

 

Ds. Khoury vertelde ook van de armoede in Bethlehem. 70% tot 80%  van de mensen is daar 

werkeloos. Daarnaast leeft er in Bethlehem niet ene Jood. Hij heeft dus dagelijks te maken met 

de moorddadige vijandschap van omwonende Palestijnen. Op het kerkgebouw van zijn 

gemeente is in 20 jaar tijd, wel zo’n  14 keer een bomaanslag gepleegd. Zelf is hij door een 

jongeman eens onder vuur genomen, die vier kogels op hem afschoot. Ondanks dat een van die 

kogels zijn schouder raakte, mag hij mede door de kracht van het gebed, nog steeds zijn, wie hij 

in Christus Jezus door het geloof mag zijn. Deze aanslagen hebben hem nooit afgeschrokken, of 

bang gemaakt. Toch maakt hij zich weleens zorgen over de toekomst. Hij was dan ook naar 

Nederland gekomen voor een oproep tot financiële bijstand, voor hem en zijn gemeente. Ik was 

ervan onder de indruk, hoe deze baptistendominee opriep voor een gedurig gebed voor Israel. 

Maar, ook voor zijn eigen volk de Palestijnen en de Arabieren. “Want gemeente van Katwijk, ook 

zij moeten tot God bekeerd worden….!!” Ik dacht: ‘nou man, dat is nog waar ook.’ Tenslotte zijn we 

allemaal vijanden van God en Zijn volk, tenzij dat God Zelf naar ons begint te vragen, en Zich 

door het volbrachte werk van Zijn lieve Zoon met ons gaat verzoenen. 

 

Na de dienst kreeg ik de begeerte in mijn hart om deze dominee een hand te willen geven. Ik 

liep de consistorie binnen en gaf hem van harte een broederlijke hand, en zei hem in het Engels 

: “weet u hoe men een waar christen kan herkennen…??”  Hij zei : “zeg het maar?”  Ik 

antwoordde hem: “aan zijn getuigenis van Jezus Christus en aan zijn kruis wat hij om Zijns 

Naams wille moet dragen en lijden.”  Hij zei: “Amen.” Ik zei hem, dat niet alleen zijn getuigenis, 

maar ook zijn levensverhaal een wonderlijk getuigenis van zijn Zaligmaker, Jezus Christus, was. 

Daarnaast beloofde ik hem een oproep op mijn website te zullen doen, om hem financieel te 

willen ondersteunen. Dus mag ik u bij deze hartelijk oproepen, mijn geliefde lezers…?? Om deze 
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man en zijn vrouw, en zijn gemeente, in hun kruislijden en hun verdrukkingen van harte  

milddadig te willen gedenken, in gebed en financiële middelen. 

 

Ja lezer, hoe lang zal het nog duren voordat Israel nationaal voor God eens op de knieen gaat, en 

zij de Christus der Schriften als de gekomen Messias zullen gaan erkennen….?? Wanneer we met 

een opmerkzaam oog op het wereldgebeuren mogen letten, dan denk ik weleens, dat het niet 

lang meer zal duren. Als je bemerkt hoe de Roomse hoer op instorten staat. Wereldwijd hebben 

duizenden mensen het vertrouwen in de RKK verloren door het schandelijk seksuele misbruik 

van menig Roomse priester en bisschop, waardoor zij hun lidmaatschap op deze vervloekte en 

valse kerk hebben op gezegd. Wanneer we ook op het tempo letten, waarmee Israëls aartsvijand 

Iran, zijn uranium voor atoombommen verrijkt. Wanneer we letten op de terugkeer van de vele 

Joden naar Israel. Wanneer we letten op de huichelachtige anti-Israel president van de USA, 

met daarbij het natuurgeweld wat maandelijks om ons heen te horen is.  

Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de 

verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de 

sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in 

den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, 

en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En 

Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En 

leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet 

gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, 

voor de deur, Matth. 24:28-33. 

Het dode lichaam, ziet hier op het aardse bondsvolk Israel dat nationaal tot waarachtige 

bekering zal worden gebracht, gelijk Nineve door God tot God waarachtig bekeerd is geworden. 

Zijn dan alle Ninevieten tot bekering gebracht? De kanttekenaren zeggen van niet, maar wel zeer 

velen uit die goddeloze stad. Alzo zal het Israel ook vergaan, lezer. Op de dag dat God Zijn 

aardse bondsvolk Israel in de engte, benauwdheid en droefenis zal gaan brengen, zal dat volk tot 

Hem om uitkomst en behoudenis gaan roepen, lezer! Wat zal er dan een liefelijke heilstijd van 

vrede en blijdschap op aarde aanbreken. Of deze tijd werkelijk duizend jaren zal gaan duren 

weet ik niet. Wanneer Gods Woord bijv. spreekt over honderd jaar, dan is dat een zeer lange 

tijd. Dat getal ziet op een bepaalde volheid. Dit kunnen we lezen bij de kanttekenaren. Duizend 

jaar is, vanwege de vreugde, en de vrede, en de blijdschap, die er dan zal zijn, een nog langere en 

vollere aanduiding als bijv. 100 jaar. Wat ik wel weet is, dat er destijds in Schotland geen zondag 

voorbij ging of men had driemaal voor de bekering van Israel gebeden, lezer. Daarnaast waren er 

godzalige puriteinen onder hen, die de uitdrukking deden, dat zij hun plaats in hemel wensten 

uit te stellen, om de heugelijke tijd op aarde mee te mogen maken, dat Israel door God 

nationaal tot bekering gebracht zal worden. Dat is nogal wat, lezer! Hoe is dat nu bij ons? Hoe 

veel en hoe krachtig is ons gebed voor Israel, en hoedanig leven wij naar de bekering van Israel 

toe? Wat is onze verwachting voor hen? Lees hier wat onze vaderen daarover geschreven hebben: 

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/ 

 

Bedenk dit wel ernstig, namelijk dat het gehele wereldgebeuren draait om het aardse en het 

geestelijk verkoren Israel.  Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd 

worden. De arenden zijn de vijanden van Israel, de Arabieren. Het dienstbare zaad van Ismael, 
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dat nooit met het zaad van de vrije zal erven en gezegend zal worden. Ook zij Ismael werd in 

Abraham gezegend, maar Izaak kreeg DE ZEGEN. De arenden zijn de lijkenpikkers, dewelke 

ook uit het zaad van Ezau, en later uit Edom afkomstig waren. Dat zijn de bloedwrekers, die de 

enige zegen voor een schotel linzenmoes verkwanseld hebben. Die Israel van hun beloofde land 

wensen te ontroven, en daarmee van hun erfdeel in de gekomen Messias. Want, door het geloof 

in de beloftenis aangaande de beloofde Messias, heeft Israel een erfdeel en thuiskomen in 

Kanaan gevonden. Dit is een waarheid naar het aardse, maar ook naar het geestelijke.    

Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; 

maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God 

bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos 

gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de 

beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven, Gal. 3:16-18. 

Lees ook hier :  http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/03/gods-belofte-aan-

abraham-izak-en-jacob.pdf 

Hoe snel dit allemaal zal gaan? Ik weet het niet precies, lezer. Het zou binnen een jaar gebeurt 

kunnen zijn. Want, wanneer Iran klaar is met het vervaardigen van zijn nucleaire wapens, en 

Israel kiest voor de weg van: ‘aanval is de beste verdediging’. Met daarbij het risico in de steek 

gelaten te zullen worden door hun grootste bondgenoot, de VS. Dan staat Israel al spoedig zgn. 

geheel alleen, tegenover een overmacht van 200 miljoen moorddadige Arabieren, die niet anders 

dan de ondergang van dat volk op het oog hebben. Iran heeft al meerdere malen in de media 

uitgeroepen waar ze op uit zijn. Toch denk ik weleens, hoe sneller hoe beter! Want, gelijk voor 

het geestelijk verkoren Israel achter het verlies de winst in Jezus Christus ligt, precies eender 

voor het aardse bondsvolk Israel. Achter de vloek ligt de zegen, achter de benauwdheid en 

droefenis ligt de behoudenis, achter de dood het leven in Christus Jezus en Dien gekruist…!!  

 

Joel 3 

“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik 

alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, 

vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land 

gedeeld; En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje 

verkocht om wijn, dat zij mochten drinken. En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en 

alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, 

lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen,…………  

…………..En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven 

zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israels zijn. En gijlieden 

zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal 

een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dage geschieden dat 

de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol 

van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim 

bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, 

gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal 

blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet 

gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.” 
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Geliefde lezers, mag ik u nogmaals oproepen om ds. Naim Khoury van harte te willen gedenken 

in zijn noden en verdrukkingen. De Heere zal het u op Zijn tijd en wonderlijke wijze vergelden. 

Hieronder volgen nog enkele dingen uit zijn leven, en een interview dat de EO met hem hield.  

 

D.J. Kleen 

 

 

Dominee Khoury werd geboren in de oude stad van Jeruzalem  en groeide op in een traditioneel 

Grieks-Orthodox gezin. Ruim 30 jaar geleden woonde hij een dienst bij in een 

Baptistengemeente in Jeruzalem en kwam daar tot levend geloof. Hij is stichter van de Holy 

Land Baptist Mission in het Midden-Oosten. Ds. Khoury is predikant van een baptisten-

gemeente in Bethlehem, een stad waarvan het bestuur zoals bekend in handen is van de 

Palestijnse Autoriteit. 

Ds. Khoury ervaart dat God hem en zijn gemeente een bijzondere liefde in het hart voor het 

Joodse volk heeft gegeven en dat dragen ze ook uit. De gemeente van ds. Khoury, die ongeveer 

honderd Palestijnse leden heeft, wordt door hun landgenoten verguisd omdat ze het Joodse volk 

liefhebben. De gevolgen zijn niet uitgebleven: veertien keer is zijn kerk beschoten, zijn broer 

werd vermoord en ds. Khoury zelf werd enkele jaren geleden neergeschoten. 

“Het christendom onder Palestijnen is vaak doordrongen van de vervangingsleer,” vertelt ds. 

Khoury. Het komt volgens hem regelmatig voor dat Arabische christenen de terreur tegen Israël 

toejuichen. Voor ds. Khoury staan Gods beloften echter rotsvast: “Israël is Gods volk en zijn 

beloften zullen worden vervuld.” Het christelijk geloof maken het leven voor ds. Khoury onder 

Palestijns bewind nog moeilijker, maar toch houdt hij zich niet stil.  

 

http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuwsbrief_leesmeer/Nieuwsbrief%20september

%202008/Ds.%20Naim%20Khoury,%20Bethlehem%20Baptist%20Church.html 
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Kort interview van de EO met ds. Khoury  

Tekst: Maarten Nota 

http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2007/page/Blikvanger__Naim_Khoury/articles/article.esp;jsessionid=B221

B30A48F0B8064A72327591F2BC58.mmbase02?article=9199207# 

 

Hoe omschrijft u momenteel de situatie van christenen in Bethlehem? 

“Er gebeurden hier twee wonderen. De eerste was de geboorte van Jezus, de tweede het voortbestaan van 

Zijn gemeente op deze plek. Maar het is een zaak van overleven. Dat klinkt misschien zwaar, maar zo is 

het wel. Daarnaast voelen we ons als Palestijnse kerk soms vergeten door onze broeders en zusters in de 

wereld.” 

Bent u teleurgesteld? 

“Nee, zeker niet. Boos evenmin. Ik hoop dat mensen gaan ontdekken dat er zich écht wedergeboren 

christenen bevinden onder het Palestijnse volk. Het is heel belangrijk om de Joden te ondersteunen – en 

dat doe ik zelf ook met grote liefde – maar dat is niet het enige.” 

Wat merkt u van moslimextremisten? 

“Momenteel is het rustiger, maar we hebben heel wat te verduren gehad. Mijn broer is vermoord door 

radicale moslims en ik ben meerdere keren door het oog van de naald gekropen. Daarnaast is onze kerk 

veertien keer het doelwit van een aanval geweest.” 

Heeft u zélf wel eens een wonder meegemaakt? 

“Ja, vaak zelfs. Vrij recent verloor ik vanuit het niets mijn gezichtsvermogen. Ik moest met spoed naar 

het ziekenhuis en na zeven uur genas de Heer me van de blindheid. Jezus is echt de beste dokter!” 

Welke invloed heeft uw vrouw op u? 

“Alvira maakt me echt gelukkig en daarnaast ondersteunt ze me op een fantastische manier in mijn 

bediening. Haar eigen werk in de gemeente richt zich op het gebedswerk en met name de geestelijke en 

emotionele ondersteuning van vrouwen.” 

Wat vindt u zonde van uw tijd? 

“Ik houd er niet van om stil te zitten en niets te doen. Per nacht slaap ik vier of vijf uur, verder ben ik 

altijd bezig. Vaak probeert de Heer me wat af te remmen, maar niet altijd met succes. Doe ik toch even 

niets, dan lees ik graag een goed Arabisch boek. Het liefst over de geschiedenis van het Beloofde Land.” 

Hoe kijkt u naar Israël? 

“Veel Palestijnse christenen gaan uit van de vervangingtheologie, dus dat Israël heeft afgedaan en de 

kerk die geestelijke positie heeft ingenomen. Hoewel ik dagelijks grote hinder ondervind van de strijd 

tussen Israël en ons, de Palestijnen, houd ik van het volk Israël. Zij zijn het uitverkoren volk en ik zie uit 

naar wat Hij met hen gaat doen, al weet ik dat echte vrede pas komt als de Vredevorst terugkeert.” 

Steeds meer christenen verlaten het Beloofde Land. Waarom blijft u? 

“Ik blijf omdat God me hier heeft geplaatst. Bang ben ik niet, want de Heer heeft alle angst uit mijn hart 

genomen. Ik behoor Jezus toe, de Koning der koningen en de Heer der heren. Waarom zou ik dan bang 

zijn? Jezus bepaalt waar ik moet zijn en dat is hier op deze moeilijke plek, de plaats waar Hij werd 

geboren.” 
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Links : 

 

http://christenenvoorisrael.nl/ 

 

 

http://www.israelinprophecy.info/seminars/Naim%20Khoury.html 
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