Gebedskalender 1-30 april 2018
1 april - Zambia
Dankt u mee voor Project Philip dat binnenkort gestart wordt in Mumbwa? Bid
dat alle deelnemers opgeleid kunnen worden en op hun beurt Gods Woord kunnen
gaan verspreiden.
2 april - Verenigde Staten
Bidt u mee voor David en Cindy Sixtos die
onlangs een nieuwe kerk gesticht hebben
in Urbandale? Bid dat ze veel mensen mogen bereiken met Gods Woord.
3 april - Mozambique
Verschillende mensen hebben onlangs
hun Project Philip afgerond en hun eerste
Bijbel gekregen. Dankt u mee voor dit
mooie moment? En bid dat ze tot zegen
mogen zijn voor de mensen om hen heen.
En op hun beurt weer mensen met Gods
Woord bekend maken.
4 april - Armenië
Bid voor de (vaak jonge) Philips in het leger. Dat ze stand houden en dienen tot
Gods glorie en ook daar licht voor de wereld om hen heen kunnen zijn.

lende scholen leraren betrokken zijn geraakt bij Bible League. Ze hebben literatuur gekregen en kunnen zo de kinderen
en andere leraren, bekend maken met
Gods Woord.
7 april - Haïti
Dankt u mee voor de 95 cursisten die onlangs hun Church Planter training afgerond hebben? Bid dat ze in hun eigen gemeentes het geleerde in de praktijk mogen brengen.
8 april - Sri Lanka
Bid voor de christenen en Project Philip
trainingen in de Tamil gebieden. Er is daar
veel vijandschap bij de Tamil hindoestanen. Bid dat God zijn kerk zal blijven stichten te midden van deze vijandschap.
9 april - Chili
Bidt u mee voor de Bible League medewerkers in Chili die een plan maken voor
evangelisatie onder de grote stroom immigranten uit Venezuela? Dat ook onder
hen Gods Woord verspreid mag worden
en ingang geeft in hun harten.

10 april - India
5 april - Kenia
Bid voor de christenen in India. Sinds er
Dankt u mee voor de Bijbelstudies die
een aantal nieuwe partijen aan de macht
worden gehouden in Narok? De groepen
zijn, is de christenvervolging verergerd.
bestaan uit kinderen en volwassenen. De
Bid voor bescherming van de christenen
Bijbelstudies worden gehouden in de achdaar.
terstandswijken van Narok en brengen
weer hoop in mensenlevens.
11 april - Armenië
Dankt u mee voor de Church Planter trai6 april - Zimbabwe
ningen die onlangs gehouden zijn in de
Dankt u mee dat er in januari in verschil-

stad Masis? En bid dat de deelnemers het
geleerde in praktijk kunnen brengen zodat
ze mensen bereiken met Gods Woord.
12 april - Kenia
Bidt u mee voor de 60 cursisten die onlangs hun Project Philip training zijn gestart en straks opgeleid zullen worden tot
gemeentestichter? Dat het werk van hun
handen gezegend wordt en veel mensen
bereikt kunnen worden met Gods Woord.
13 april - Haïti
Bidt u mee voor Pastor James Milien en
zijn gemeente in Gedon? De inwoners
staan niet open voor het evangelie omdat
er nog veel aan Voodoo gedaan wordt.
Bidt dat de inwoners hun hart openen
voor Gods Woord en Zijn licht het duister
zal verdrijven.
14 april - Armenië
In februari zijn in verschillende steden
Project Philip trainingen gestart. Bid dat al
deze trainingen tot zegen mogen zijn voor
de verspreiding van Gods Woord.
15 april - Zambia
Dank voor de Project Philip Bijbelstudie
die gestart is met 50 deelnemers in de
Kabwe gevangenis.

Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.
(Jak.5: 16)
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16 april - Armenië
Bidt u mee dat er meer huiskringen ontstaan voor de Bijbelstudies? Dit is een
beproefd concept en werkt krachtig mee
aan de verspreiding van Gods Woord.

gaan anderen tot een zegen zijn en veel
mensen met Gods Woord bekend maken.

27 april - Madagaskar
Dankt u mee dat onlangs weer een zending met audio-Bijbels goed is aangekomen? Hierdoor kunnen mensen in diep
weggelegen dorpen worden bereikt die
niet kunnen lezen en schrijven. Bid dat
Gods Woord impact mag hebben en levens veranderen.

22 april - Mozambique
De Project Philip Bijbelstudies bereiken
steeds meer moslims in de provincie
17 april - Madagaskar
Manpula. Bid voor bescherming van deze
Bible League partners hebben recentelijk
mensen omdat ze vaak bedreigd worden
toestemming gekregen om in alle gevandoor hun moslimfamilies en vrienden omgenissen in Madagaskar te evangeliseren.
dat ze voor Jezus kiezen.
28 april - Albanië
Dank God voor deze mooie ontwikkeling.
Bidt u mee voor een aantal dorpen in
Bid dat hierdoor veel gevangen bereikt
23 april - Armenië
Noord-Albanië waar evangelisatie moeiworden met Gods Woord.
Dank God voor de evangelisatie die gezaam gaat door de vele moslims en rooms
daan is op verscheidene scholen en de
-katholieken? Een lokale kerk in Lezha is
18 april - Mozambique
mooie gesprekken die daarop volgden. Er begonnen met evangeliseren met behulp
De eerste module voor Church Planters is
was een duidelijke honger naar Gods
van Bible League literatuur. Bid dat God
gestart in het Boane district. Bid dat de
Woord. Bid dat dit vervolg mag krijgen en deuren opent en mensen toch ontvanketrainingen goed verlopen en het vrucht af
veel volwassenen en kinderen Gods
lijk worden voor het evangelie.
zal werpen in de regio.
Woord leren lezen en begrijpen.
29 april - Chili
19 april - Haïti
24 april - Sri Lanka
Dankt u mee voor het enorme aantal PhiBidt u mee de Project Philip studies geDankt u mee voor de onlangs gestarte
lip Projects die konden worden gestart in
noeg studenten zullen hebben? Enkele
Church Planter training in het Vavunia
januari? Bid dat de deelnemers tot zegen
leraren zien een forse terugloop in hun
gebied? Maar liefst 70 deelnemers waren zijn op de plekken waar ze werkzaam zulcursistenaantallen. Enerzijds vanwege dat
aanwezig. De meesten kwamen van ver.
len zijn. Dat zo veel mogelijk mensen in
veel mensen hun heil in het buitenland
Bid voor hun gezondheid en bescherming hun omgeving Gods Woord leren lezen en
zoeken en anderzijds door een griepepidedat zij de training met goed gevolg af mo- begrijpen.
mie.
gen leggen en Gods Woord verder verspreid kan worden.
30 april - Verenigde Staten
20 april - Kenia
Bid voor de Project Philip trainingen in
Bid voor 50 gevangenen in de Remand
25 april - Kenia
Goshen, dat de trainers de lessen snel in
gevangenis. Ze worden opgeleid tot PhiDank voor de mogelijkheden om op scho- de praktijk kunnen brengen.
lips om zo in de gevangenis te evangeliselen Bijbelstudies te geven. Bid dat veel
ren en mensen met Gods Woord bekend
studenten bereikt worden met Gods
te maken.
Woord.
21 april - Bangladesh
Bidt u mee dat de 33 cursisten van de
Church Planter trainingen in het gebied
Kuhlna hun training met succes afsluiten?
Bid dat zij op de plek waarheen zij zullen

26 april - Zimbabwe
Bid dat de onderlinge samenwerking tussen kerken steeds beter gaat en dat meer
kerken betrokken raken bij Project Philip.

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