Gebedskalender 1-30 september 2018
1 Zimbabwe
Wilt u bidden voor het werk in Zimbabwe? Bid dat mensen toegang tot
de Bijbel krijgen en tot geloof zullen
komen.

training werken momenteel in hun
voor de bekering van mensen is de
eigen regio. Wilt u bidden dat ze velen gemeentestichter aangevallen.
mogen bereiken met het Evangelie?
De politie heeft hem gevraagd te
stoppen met de kerkdiensten. Wilt u
7 Maleisië
bidden voor deze voorganger, zijn
Op verschillende plaatsen is Project
gezin en de gemeente? Bid voor veilig2 Madagaskar
Philip voor kinderen gestart. Wilt u
heid en volharding. En bid dat mensen
Dankt u mee voor de Bijbels en studie- bidden dat de kinderen Gods Woord
zich hier niet door laten afschrikken
materialen die onlangs zijn aanleren lezen begrijpen en hun ouders
om te komen.
gekomen? En wilt u bidden dat er veel via hen ook bereikt zullen worden?
mensen bereikt mogen worden?
12 Indonesië
8 Armenië
Wilt u bidden voor de uitbreiding van
3 Burundi
Dank God voor het feit dat er steeds
het werk op Bali? Bid dat er voldoende
Dankt u mee voor de 14 Philips die
meer evangelisatie mogelijk is onder vrijwilligers zullen zijn om Project
getraind zijn in de hoofdstad Bujumde Yezidis en Assyrische minderheden Philip en de alfabetiseringscursus
bura? Zij zijn getraind en hebben in
in Armenië. Bid dat er Project Philip
verder uit te breiden, zodat meer
augustus al 150 jongeren bereikt via
Bijbelstudies kunnen worden gestart mensen bereikt kunnen worden.
Bijbelstudies van Project Philip.
en velen toegang krijgen tot Gods
Woord.
13 Bangladesh
4 Zambia
In het zuiden neemt de spanning toe
Wilt u bidden voor de Philips die on9 Thailand
doordat terroristen mensen ontlangs getraind zijn in Chikoswe? Bid
In augustus zijn 30 mensen getraind
voeren. Desondanks worden mensen
dat zij velen mogen bereiken met
tot Philip. Wilt u voor hen bidden? Bid in dit gebied bereikt. Wilt u bidden
Gods Woord in deze arme regio. Veel dat ze velen mogen bereiken met
voor de veiligheid van alle betrokkemensen hebben geen toegang tot de Gods Woord en mensen tot geloof
nen? En wilt u bidden dat mensen in
Bijbel.
zullen komen?
deze regio, die in angst leven, bereikt
worden?
5 Kenia
10 Vietnam
Gemeentestichters in Magadi richten In verschillende steden zijn mensen
14 Vietnam
zich op de Masai. Zij leven op zeer
opgeleid tot Philip. Zij trekken er op
In juli is Project Philip gestart in een
traditionele wijze. Wilt u bidden voor uit om anderen te betrekken bij
afkickkliniek. In totaal doen 24 verde gemeentestichters die hen willen
Bijbelstudies van Project Philip.
slaafden mee. Wilt u bidden dat zij
bereiken? En wilt u bidden voor de
Wilt u bidden dat zij veel mensen
Gods Woord leren lezen en begrijpen
mensen die zich bekeren? Hun leven zullen bereiken? Bid dat mensen open en tot geloof zullen komen? Bid ook
verandert volledig en de gebruiken
zullen staan voor het Evangelie en tot dat hun leven zal veranderen en dat ze
van de stam passen niet meer bij hun geloof zullen komen.
los zullen komen van hun verslaving.
nieuwe leven. Dit vraagt moed en volharding.
11 India
Een gemeentestichter in het zuiden
Een krachtig gebed van een
6 Mozambique
van India is onlangs aangevallen door
rechtvaardige brengt veel tot stand.
Deelnemers van de gemeentestichters religieuze extremisten. Als vergelding
(Jak.5: 16)
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15 Zambia
Dankt u mee dat er in Liteta 75 Philips
getraind zijn die in staat zijn Gods
Woord te verspreiden? Bid dat deze
Philips veel mensen mogen bereiken
met de Waarheid en mensen tot
geloof zullen komen.

21 Tanzania
Dank God voor de recente groep mensen die een Gemeentestichter training
afgerond hebben in Ntagacha. Bid dat
zij vrijmoedig het Evangelie zullen verspreiden en velen toegang geven tot
de Bijbel.

16 Kenia
Afgelopen periode hebben 120 gevangenen Project Philip afgerond. Dankt u
mee? En wilt u bidden voor de andere
gevangenen?

22 India
Bidt u mee voor de bescherming van
verschillende Project Philip trainingen? Er is steeds meer vijandigheid
in India tegen christenen. Bid voor
bescherming en volharding.

28 Albanië
Bid voor bescherming van Bible League medewerkers. Ze worden steeds
vaker lastig gevallen en bedreigd in
moslimregio’s. Daarnaast mogen we
ook danken voor de nieuwe kerken
die zijn gesticht op meerdere plekken
in het land. Dankt u mee?

23 Thailand
Dank God voor de 70 Philips die
onlangs opgeleid werden in het
noordoosten van Thailand. Bid dat ze
met de opgedane kennis ook anderen
kunnen bereiken met de Bijbel.

29 Ghana
Bid voor de bescherming van christenen. Er zijn steeds meer aanvallen
vanuit andere religies op christenen.
Bid voor de veiligheid van de Project
Philip medewerkers en deelnemers.

17 Mozambique
In augustus hebben 300 mensen
Project Philip afgerond en een eigen
Bijbel gekregen. Dankt u mee voor dit
prachtige nieuws?
18 Nepal
De regering van Nepal is bezig een anti
-bekeringswet te maken. Daardoor is
het moeilijk voor christelijke organisaties te blijven bestaan. Bid dat Bible
League Nepal wel de toestemming
krijgt voor registratie.

27 Nepal
Wilt u bidden voor alle medewerkers
en vrijwilligers? Dat ze hun werk veilig
kunnen uitvoeren, vooral in de Moesson regentijd.

24 Zuid-Afrika
Er is nog veel hekserij in Zuid-Afrika.
Bid dat Bible League deze mensen zal
bereiken met het Evangelie en Gods
Woord.

30 Kenia
In Kenia leeft een gemeenschap van
Ethiopiërs die rondtrekken en leven
van veeteelt. Ze leven volgens
traditionele gebruiken, zoals vrouwen
besnijdenis en meisjes die zeer jong
19 Maleisië
25 Madagaskar
trouwen. Binnen deze gemeenschap
Wilt u bidden voor de cursisten die
De politieke situatie in Madagaskar is
hebben sinds het begin van het jaar
gestart zijn met het tweede deel van erg instabiel. Er is veel onrust en on2.700 mensen Project Philip afgerond!
de Gemeentestichter training?
vrede. Dit staat de projecten van Bible
Dankt u mee? En wilt u voor hen
Bid dat ze bewaard blijven, ondanks
League ook erg in de weg. Bid voor
bidden nu ze hun leven anders leiden
de moessonregens. En dat ze vol over- rust en vrede in het land.
dan voorheen?
gave de cursus af kunnen maken.
26 Sri Lanka
20 Ghana
Bid voor de 50 mensen die de
Wilt u bidden voor de veiligheid van
Gemeentestichter training afrondden.
Houd sterk aan in het
medewerkers nu er steeds meer
Dat ze tot zegen mogen zijn en
gebed, en wees daarin waakzaam
verkeersongelukken gebeuren?
mensen toegang tot de Bijbel geven.
met dankzegging. (Kol.4: 2)
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