Gebedskalender 1-31 januari 2018
1 januari – Wereldwijd
Aan het begin van 2018 willen we dit
nieuwe jaar in gebed brengen. Wilt u
bidden voor het werk dat wereldwijd gedaan gaat worden in de verschillende
Bible League projecten? Bid dat velen het
Evangelie mogen horen en Jezus
aannemen als hun Redder en Verlosser.

6 januari – Albanië
Dankt u mee voor alle activiteiten die ontplooid konden worden rond Kerst? En bidt
u mee dat dit alles mag bijdragen aan
meer mensen die Gods Woord mogen
leren kennen?

11 januari – Madagaskar
Door de hevige regen zijn veel wegen in
Madagaskar onbegaanbaar. Bid voor de
Bible League medewerkers dat ze toch
manieren vinden om de mensen te bereiken en Project Philip doorgang vindt.

7 januari – Maleisië
Dankt u mee voor de conferentie die
2 januari – Zimbabwe
gehouden mocht worden in Kuching?
Een groot aantal Philips gaat in drie
Dank voor de grote opkomst en voor de
provincies aan de slag met de schooljeugd kinderen die bereikt konden worden met
die in december en januari vakantie heb- Gods Woord.
ben. Ze zijn in deze vakantieperiode goed
bereikbaar voor Bijbelstudies. Bid dat er
8 januari – Zimbabwe
veel jeugd aan mee doet en Gods Woord Dankt u mee voor de stabiele situatie die
ingang vindt in hun hart.
is weergekeerd na de staatsgreep? Met de
nieuwe president is er in het land rust en
3 januari – Indonesië
vrede gekomen. Dit geeft weer veiligheid
Dankt u mee dat de alfabetiseringscursus- voor de projectmedewerkers van Bible
sen gewoon doorgang konden vinden
League.
ondanks de recente vulkaanuitbarsting in
de regio?
9 januari – Zambia
In Chawama, een wijk van Lusaka, is veel
4 januari – Mozambique
armoede en werkloosheid. Door middel
Er is nog steeds kans op hevige regen
van Bijbelstudies en Bijbels die uitgereikt
(stormen) in deze periode. Bid dat alle
worden komt er weer hoop in de levens
Bible League medewerkers en vrijwilligers van de deelnemers. Wilt u bidden voor de
en hun families bewaard blijven bij hun
mensen die bereikt worden?
werk.
10 januari – Armenië
5 januari – China
Dankt u mee voor alle evangelisatie die
Als gevolg van een brand met daarop
gedaan kon worden rond de kerstdagen
volgend een inspectie van meerdere
door de Bible League medewerkers? En
maanden kwam een abrupt einde aan een bid dat wat in de harten gezaaid is ook
alfabetiseringscursus voor kinderen. Ze
mag landen en mensen tot geloof komen.
moesten het gebouw uit. Bidt u mee voor
de bedroefde betrokken Bible League
medewerkers en de kinderen? Dat God
hen zal leiden en hen mensen om hen
heen geeft die van hen houden.

12 januari – Kenia
Bidt u mee voor Project Philip dat gestart
wordt voor 60-120 deelnemers in
Laikipia? Bid dat het een vruchtbare
training mag zijn.
13 januari – Zuid-Afrika
Bidt u mee voor de Church Planters in
Venda? Dat ze de moed niet laten zakken
om meer gemeentes te stichten? Bid voor
het team van Bible league Zuid-Afrika dat
hen zal opzoeken om hen weer moed in te
spreken en toe te rusten.
14 januari – Chili
Bidt u mee voor de situatie in Chili nu er
een nieuwe president is gekomen? Dat de
rust in het land blijft en de economische
omstandigheden zullen verbeteren. Dit zal
het werk van Bible League Chili ten goede
komen.
15 januari – Madagaskar
Bid voor de evangelisatie in gevangenissen. Veel gevangen volgen de Bijbelcursussen al. Bid dat God meer harten
opent en wijsheid en diep geloof geeft aan
hen die al deelnemen.

Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.
(Jak.5: 16)
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16 januari – Filipijnen
Wilt u meebidden voor de 120 Church
Planters die in 2018 maar liefst 110 gemeentes willen gaan stichten in verschillende moeilijk bereikbare delen van de
Filipijnen? Dat zij kracht en wijsheid en
bescherming ontvangen voor dit moeilijke
werk.
17 januari – Kenia
Dankt u mee voor de 27 Church Planters
die onlangs zijn opgeleid in Magadi? Ze
zijn inmiddels begonnen in hun eigen
werkgebied. Bid dat ze velen de rijkdom
van Gods Woord mogen laten zien.
18 januari – Thailand
In de maand december kwamen 81 volwassenen en 59 kinderen tot geloof in de
gemeente van Baan Nong Jik. Ze gaan nu
deelnemen aan Project Philip. Bid dat ze
deze training met succes doorlopen.
19 januari – Madagaskar
Bidt u mee voor de medewerkers van Bible League Madagaskar dat ze goede manieren van communicatie kunnen vinden
met de veldkantoren? Door slechte infrastructuur is er vaak beperkte communicatie mogelijk.
20 januari – Zuid-Soedan
Onlangs zijn de mogelijkheden bekeken
om een BL-vestiging in Zuid-Soedan te
starten. Het begin is er nu. Er gaat een
alfabetiseringscursus van start. Bidt u mee
dat deze cursisten de training met goed
gevolg zullen afleggen?
21 januari – Zambia
Wilt u meebidden voor Project Philip in de
Mukobeko gevangenis? Hier zitten de
zwaarste misdadigers van Zambia. Hun

leven is vreselijk maar toch is daar een
verlangen om meer van Gods Woord te
leren. Bidt om een zegen over het werk
van de Philips daar.
22 januari – Kenia
Bid mee voor de veiligheid van de
Philips die evangeliseren in de onrustige
streken aan de Ethiopische grens. Dat ze
met compassie over Gods Woord kunnen
vertellen daar.

27 januari – Chili
Dankt u mee voor de nieuwe zending van
studiematerialen? En bidt u mee dat deze
materialen mogen helpen dat zoveel mogelijk Chilenen Gods Woord leren lezen en
begrijpen?
28 januari – Zambia
Bidt u mee voor de Project Philip trainingen in Chinyunyu? Een groep van 45 Philips gaat een project starten daar. Bidt u
mee dat door dit project weer veel mensen bereikt worden met Gods Woord?

23 januari – Chili
Bid voor nieuwe partnerschappen met
lokale kerken, zodat meer mensen bereikt 29 januari – Filipijnen
kunnen worden om deel te nemen aan
Bidt u mee dat de grote voorraad Bijbels
trainingen en projecten.
en Studiematerialen goed aankomen? Zo
kan er deze maand weer gestart worden
24 januari – Filipijnen
met veel cursussen en trainingen.
De vrouw van pastor Jean van Bible League Filipijnen is ernstig ziek aan haar lever 30 januari – Kenia
en ligt al lange tijd in het ziekenhuis. Wilt Bidt u mee dat er vele (school)deuren
u meebidden voor haar en pastor Jean? Ze mogen openen voor de Bible League pashebben grote moeite om de ziekenhuisre- tors en Philips en zij de jeugd kunnen bekeningen te betalen.
reiken met Bijbelstudies?
25 januari – Madagaskar
Bid voor alle Philips die de afgelopen tijd
hun training afgerond hebben. Dat ze veel
mensen mogen bereiken met Gods Woord
en een grote impact
hebben op de levens van velen.

31 januari – Haïti
Dankt u mee voor de invoering van het
Nieuwe Testament in het Creools, de
moedertaal van veel Haïtianen? Bid dat
hierdoor velen de waarheid en rijkdom
van Gods Woord leren kennen.

26 januari – Zuid-Afrika
Er is veel (seksueel) geweld in Zuid-Afrika.
Dat laat meer dan ooit zien hoe groot de
roep is om Gods Woord.
Bid dat veel mensen meedoen aan de Project Philip trainingen en zo veel mensen
bereikt gaan worden met Gods Woord.
Houd sterk aan in het
gebed, en wees daarin waakzaam
met dankzegging. (Kol.4: 2)
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