Gebedskalender 1 - 28 februari
1. Nepal
Bid voor de Gemeentestichter training in
de provincie Kailali. Gelovigen reizen van
afgelegen plaatsen om deel te nemen aan
de training. Bid voor hun reis, het verloop
van de cursus en voor gunstig weer.
We bidden dat alle gemeentestichters de
cursus met goed gevolg zullen afronden.
2. Nepal
Dank God voor gemeentestichter Jagabir
Tharu. Hij leidt met volharding een groep
en werd gebruikt om 10 mensen tot de
Heere te leiden. Ze komen regelmatig
bijeen voor gebed en Bijbelstudie. Bid dat
de nieuwe gelovigen standvastig zullen zijn
in hun geloof.
3. Filipijnen
Bid alstublieft voor de meer dan 200 leerlingen die afstuderen aan 14 bijbelscholen
en theologische seminaries in geheel
Mindanao. Zij volgen een programma van
Project Philip, de alfabetiseringscursus en
een oriëntatie op het gemeentestichterswerk.
4. Thailand
Bid alstublieft voor de deelnemers van
Project Philip in Baan Huay Makhlua en
Baan Poh. In deze dorpen worden christenen vervolgd. Bid voor bescherming en
volharding.
5. India
Gemeentestichter Kapil ondervindt vervolging van plaatselijke religieuze leiders. Ook
gemeentesticther Babulu wordt vervolgd in
het gebied waarin hij gemeenten wil gaan
stichten. In Pudukkottai zijn leiders van een
gemeente tijdens een zondagse dienst zelfs
aangevallen en fysiek mishandeld door een
fanatieke Hindoe groep. Wilt u hen dragen
in uw gebeden?

6. Vietnam
Wilt u bidden voor de voorbereidingen
van Project Philip bij de kerken in het bergachtige gebied? Ze komen medewerkers
tekort en er moet nog veel gepland
worden. We vertrouwen dat God daarin zal
voorzien want het is Zijn werk.

regeringsfunctionarissen, de vertegenwoordiger van de minister van vrouwen-,
jeugd- en kinderzaken, en anderen. Onderwerpen van de cursus waren het karakter
van kinderen, verantwoordelijkheid in de
opvoeding van kinderen door middel van
Gods Woord zodat ze de liefde van Jezus
en het groeien in Christus begrijpen en hoe
7. Albanië
kinderen het beste een getuige kunnen zijn
Wilt u bidden voor het dorp Symize? De
van het Evangelie naar hun familie en
bevolking daar is 100% moslim. De Adonai- vrienden.
kerk heeft onder de inwoners geëvangeliseerd en onlangs zijn 15 daarvan gaan deel- 11. Ethiopië
nemen aan Project Philip Bijbelstudies.
Prijs God, we hebben de materialen voor
Bid dat ze de Waarheid zullen verstaan en ons werk ontvangen. De mensen die hun
Jezus als de Heere en Heiland van hun
Bijbelstudie hebben afgerond waren zeer
leven mogen aanvaarden. Bid alstublieft
verheugd toen ze hun Bijbel en studiemaook voor bescherming van de Project Philip terialen uitgereikt kregen.
leiders die er vanuit de kerk naar toe gaat
want vaak worden zij bedreigd door de
12. Kenia
imam van het dorp.
Dank God dat meer dan 1.000 studenten
konden afstuderen, waaronder jongeren en
8. Armenië
volwassenen in Matuu. Deze stad ligt meer
In januari kwam het nieuwe parlement
dan 100 km ten oosten van Nairobi en is
voor het eerst bijeen. We bidden dat de
een snelgroeiend handels- en landbouwnieuwe regering de veranderingen en
centrum.
hervormingen tot stand kan brengen die
Armenië zo hard nodig heeft. Maar, zoals
13. Kenia
Bible League Armenië schrijft, onze enige
Dank God dat we kandidaten voor de
hoop is op Jezus de Heere. Bid alstublieft
Gemeentestichters training mochten
voor ons nieuwe parlement, moge God hen
selecteren in de regio’s Masinga en Matuu.
wijsheid en hart voor het volk geven.
Bid voor een veilige reis van de aankomende studenten en het Bible League team.
9. Ethiopië
Masinga is een plattelandsstad ongeveer
We danken God voor het Project Philip
50 km ten noorden van Matuu. Er waren in
trainingsprogramma dat werd gehouden bij
Masinga meer dan 40 kandidaten.
de plaatselijke Grace Kalehiyot-kerk voor
30 Bijbelstudieleiders. Dankt u mee?
14. Kenia
Bid voor een geslaagde training over evan10. Ethiopië
gelisatie in Kisumu en Butere. Bid ook voor
We danken God voor de Project Philip trai- een veilige reis naar deze gebieden.
ning voor de gemeenteleiders en ongeveer
650 jeugdwerk- coördinatoren in de traiEen krachtig gebed van een
ningscentra van de Debrezeit Kalehiyotrechtvaardige brengt veel tot stand.
kerk door het hele land. Dit werd gevolgd
(Jak.5: 16)
door 450 plaatselijke kerken inclusief
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15. Madagaskar
Er worden plannen gemaakt om het werk
van Project Philip uit te breiden naar het
zuidoosten en westen van het eiland. Bid
alstublieft dat God wijsheid geeft om dit
plan op de beste manier te verwezenlijken.
16. Madagaskar
Een pasbereikte groep uit het oostelijke
regenwoud van Madagaskar start met het
bestuderen van het Evangelie van Johannes. Deze plek ligt zo ver van de hoofdstad
dat het veel moeite kost om de nodige
materialen ter plekke te brengen. Bid alstublieft dat de 150 Project Philip-deelnemers
daar spoedig alle Bijbels ontvangen.

20. Zuid-Afrika
Bid alstublieft voor meer arbeiders op het
Zuid-Afrikaanse zendingsveld, met name
voor het scholen- en gevangeniswerk. We
hopen 2 Project Philip-cursussen te houden
in februari voor opvoedkundigen en gevangeniswerkers. We bidden dat God meer
studenten stuurt vanwege de grote vraag
naar het programma.

25. Mexico
Bid met Bible League Mexico mee voor de
deelstaten Tamaulipas en Nuevo León.
Het geweld in deze staten is buitensporig
gegroeid en vanwege deze onveiligheid zijn
de medewerkers genoodzaakt om Project
Philip in dat gebied uit te stellen.

26. Peru
Bid alstublief voor Bible League Peru dat
God een strategisch partnerschap mogelijk
21. Zambia
maakt met het Seminario Bíblico Teológico
Bid dat de alfabetiseringsmaterialen veilig
de Sicuani. Deze opleidingsinstelling overzullen aankomen in Zambia. Het analfabetisme is erg hoog, met name in de landelijke weegt het gebruik van Project Philip en de
Gemeentestichters training voor de vorgebieden van Zambia, waar deze 75% is.
ming van hun evangelisten. Het partnerVandaar de behoefte aan meer materiaal
schap zal het werk van Bible League Interom zo veel mogelijk mensen te bereiken.
national in het land bijzonder laten groeien.
Als gevolg van analfabetisme leven velen in
17. Madagaskar
Pastor Bebe Olivier reist deze week naar de diepe armoede. Ze moeten rondkomen van 27. Chili
één dollar per dag en kunnen geen 3 maal- In de nacht van 19 januari vond een hevige
regio Mahanoro om te zien hoe Project
tijden of schoolgeld betalen.
Philip verloopt. Bid alstublieft dat hij die
aardbeving plaats. Het episch centrum
plaats kan bereiken en zijn opdracht kan
bevond zich ongeveer 400 kilometer van de
uitvoeren. Op dit moment is het regen- en 22. Zimbabwe
hoofdstad Santiago. Er ging onmiddellijk
cycloonseizon in Madagaskar gaande en
De Zimbabwanen verlangen wanhopig naar een waarschuwing uit voor een tsunami.
alle wegen verkeren in slechte staat.
Tot nu toe zijn 2 mensen omgekomen en
een betere economie terwijl de inflatie ieDe rivieren treden buiten hun oevers en
dere dag blijft stijgen. Daardoor wordt iede- is er beperkte structurele schade in het
sommige plaatsen zijn moeilijk bereikbaar. re dag ook het armoedepercentage hoger. gebied. Laten we bidden om veiligheid en
Bid alstublieft dat God pastor Olivier op zijn
Mensen protesteren tegen het besluit van vrede voor de hele bevolking in de middenweg zal leiden en beschermen.
noorden van Chili.
de regering om prijzen te verhogen. Bid
18. Mozambique
Samen met Bible League Mozambique danken we de Heere voor de Portugese Bijbels
die donderdag 10 januari aan zijn gekomen
na veel gebed. God heeft gehoord en ons
geantwoord, prijst Hem!
19. Burundi
We zijn dankbaar dat we Project Philip
mogen starten in middelbare scholen, en zo
jongeren mogen bereiken met Gods
Woord. Hierdoor groeit het werk van Bible
League van 5 naar 8 regio’s. Dankt u mee?

met ons mee dat de regering in wijsheid
met de protesten omgaat. Bid dat er geen
geweldige opstand in Zimbabwe komt
zodat we kunnen blijven dienen met het
Woord van God en het land kunnen
veranderen.
23. Haïti
Bid alstublieft voor onze Gemeentestichters
training waaraan 80 mensen deelnemen.
24. Mexico
Bid alstublieft voor de Gemeentestichters
training in Cuernavaca Morelos. We vragen
Gods bescherming voor de trainer en de
studenten en een gezegende cursustijd.

28. Venezuela
Bid dat God een nieuwe Project Philip cursus voor kinderen onder leiding van Merchán de Philip zegent. De groep bestaat
voornamelijk uit kinderen die bij hun grootouders wonen in die stad nadat hun ouders
naar een buurland getrokken zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien.

Houd sterk aan in het gebed, en wees
daarin waakzaam met dankzegging.
(Kol.4:2)
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