Gebedskalender 1-31 januari
1. Wereldwijd
We willen het nieuwe jaar in gebed brengen. Wilt u bidden voor het werk wereldwijd? Bid dat velen het Evangelie mogen
horen en Jezus aannemen als hun Redder
en Verlosser.
2. Armenië
Dank God voor de afronding van de eerste
module van de Gemeente Stichters training. Glorie aan God voor de deelnemers
die uit verschillende regio’s en denominaties naar de cursus zijn gekomen.

8. Madagaskar
In december zijn nieuwe Philips opgeleid in
Bevalala, een wijk van Antananarivo, binnen één kerk. Bid alstublieft dat Jezus deze
nieuwe Philips zal gebruiken.
9. Mozambique
We danken God voor de geslaagde promotie van de Gemeente Stichters training in
Mozambique. God bereidt mannen en
vrouwen voor op een goede oogst binnen
de Intaka-gemeenschap. Intaka is een sloppenwijk van Matola, de grootste voorstad
van de hoofdstad Maputo. Het is een stoffige, vieze plaats met een hoog percentage
werkloosheid. We werven kandidaten die
getraind kunnen worden als gemeentestichters in 2019 via de Intaka-cursus. Bid
alstublieft dat God wijsheid geeft om de
selectie goed af te ronden.

3. Armenië
In december vond een bijeenkomst in het
kantoor van Bible League plaats waar 15
studenten waren. Het thema was
"Christenstudenten en evangelisatie". Bid
alstublieft dat deze bijeenkomst studenten
aanmoedigt om vrijmoedig te getuigen van
10. Zuid-Afrika
Jezus Christus. Moge God hen leiden.
We danken de Heere voor de geslaagde
Project Philip training die gehouden is in de
4. Armenië
provincie Limpopo (in het noorden van
In de stad Vayk in de regio Vayots Dzor
Zuid-Afrika). Men wil graag dienen en er is
vindt een Project Philip training plaats in de
een deur geopend in Tzaneen (deel van de
plaatselijke kerk. Het thema is evangelisaprovincie waar Bible League nooit het protie. Bid alstublieft voor de docent en de
gramma heeft kunnen presenteren). Dit is
deelnemers.
alleen mogelijk door Gods genade.
5. Albanië
Dank God voor de evangelisatiecampagne
die in december plaatsvond. Daarna is een
Bijbelstudiegroep gestart met 15 deelnemers. Bid dat zij door Gods Woord Jezus
Christus leren kennen en tot geloof komen.

11. Zuid-Afrika
Een Project Philip cursus heeft plaatsgevonden met een groep onderwijzers in de
buurt van Gauteng (Johannesburg). We
bidden dat ze in de praktijk kunnen brengen wat ze geleerd hebben. We bidden dat
God hen gebruikt op hun school en in hun
gemeenschap.

13. Zimbabwe
De partner van Bible League in Zimbabwe
schrijft: "We zien lange rijen auto’s voor
benzinestations staan als gevolg van de
economische situatie. Dit heeft invloed op
ons veldwerk omdat we naar verschillende
plaatsen moeten reizen zodat mensen die
hun cursus hebben afgerond hun Bijbel
kunnen ontvangen. Bid dat onze situatie
spoedig weer normaal zal worden."
14. Burundi
Bid voor de Project Philip cursus op scholen
in Burundi. Bid dat God het hart van deze
studenten aanraakt en opent. De cursussen
bestaan uit studenten vanuit verschillende
religieuze achtergrond, deels christen en
ook andere religies zoals moslim. Bid dat
God hen laat begrijpen wat we onderwijzen.
15. Burundi
We danken de Heere dat sommige studenten veranderd worden door het Woord van
God. Anderen komen tot de Heere en anderen worden door Hem bemoedigd. We
danken de Heere dat de schooldirecteuren
het Project Philip programma waarderen
en willen dat we terug komen. Ze getuigen
van verandering onder hun studenten.
Project Philip mag op 10 scholen worden
uitgevoerd in het Kanyosha-gebied

16. Zambia
Bid voor Charity Moono, een 74-jarige
deelneemster aan de Bijbelse alfabetiseringscursus in Kasisi. Ze wil dolgraag leren
lezen maar door haar hoge leeftijd kost het
6. Ethiopië
veel moeite om de lessen bij te houden.
In de Grace KHC Kerk in Addis Abeba zijn 50
Ze wil God dienen, maar omdat ze niet kan
mensen getraind tot Project Philip Bijbel12. Zuid-Afrika
lezen en schrijven kan ze geen leiding
studieleider. Dankt u mee? En wilt u bidden
Onlangs is er een aantal keer ingebroken in geven aan Bijbelstudies. Deze situatie
voor de Bijbelstudiegroepen?
het kantoor van Bible League, ondanks
brengt ontmoediging in het hart van
hekken rondom het pand. De veiligheid is
Charity.
7. Madagaskar
niet langer gegarandeerd en we hebben uw
We danken God voor het geweldige resulEen krachtig gebed van een
gebed nodig. Bid dat God ons kantoor betaat dat honderden mensen zijn afgesturechtvaardige
brengt veel tot stand.
schermt tegen nog meer kwaad!
deerd in Project Philip. Dankt u mee?
(Jak.5: 16)
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17. Kenia
We danken God voor de geslaagde opleiding van 20 Philips en Philip-docenten in
Rumuruti in de provincie Laikipia. De Philips
komen uit verschillende kerken in de regio.
We danken God ook voor de veilige reis
naar Laikipia.
18. Ghana
Bid voor de Gemeente Stichters training in
de regio Volta. De regio staat bekend als
gebied waar veel ‘voodoo’ plaatsvindt.
Wilt u bidden voor de deelnemers aan de
training, maar ook voor de mensen die
bereikt worden?
19. Midden-Oosten
Bid alstublieft met ons mee voor ons
Midden-Oosten team waar nieuwe medewerkers mee gaan doen omdat het werk
van Bible League in de regio groeit. We
bidden dat God deze nieuwe medewerkers
gebruikt om ons werk te versterken en bij
te dragen aan Zijn koninkrijk. We bidden
om wijsheid, liefde en eenheid binnen het
team. We bidden ook dat de nieuwe medewerkers zullen helpen om meer mensen te
bereiken met het Woord van God.
20. India
Bid voor de Gemeente Stichters training in
Uttar Pradesh. Dit is één van de streken in
Noord-India waar evangelisatie het hardst
nodig is. Bid voor de deelnemers, de
docenten en de studenten, dat zij toegerust
worden om kerken te stichten op plaatsen
waar die niet zijn.
21. India
Dank God voor het echtpaar Saji en Shyja
uit een Project Philip groep die besloten
hebben zich te laten dopen. Dit is een moedig besluit. Laten we bidden dat God dit
echtpaar zegent.

22. India
Een nieuwe alfabetiseringscursus is gestart
in een dorp in Kerala. Bid dat de tien
studenten hun alfabetiseringsklas ook
afronden. Veel van deze studenten komen
uit fanatieke Hindoe-families.
23. Bangladesh
Bid voor de Philip Trainer cursus die momenteel in Dhaka plaatsvindt. Bid voor de
20 studenten die opgeleid worden, dat ze
met goed resultaat anderen kunnen opleiden om Philip te zijn en een belangrijk aandeel hebben in de groei van hun kerk.
Dhaka is één van de dichtstbevolkte steden
ter wereld en heeft nog veel Philips nodig
om de alsmaar groeiende bevolking te
bereiken.
24. Bangladesh
Een van onze gemeentestichters kon zijn
modules vanwege ziekte niet afmaken. Bid
voor volledig herstel, dat hij de cursus af
kan ronden. Bid ook voor de afbouw van
zijn huis dat halverwege gestopt is door
deze onverwachte gebeurtenis.
25. Sri Lanka
Bid voor ons Gemeente Stichters en Project
Philip werk in Sri Lanka. Bid voor Christy,
onze landelijk directeur, voor de voorgangers Luke, Ginesh en anderen die op het
zendingsveld werken.
26. Sri Lanka
Bid voor vertaling van de Project Philip en
Gemeente Stichter materialen naar het
Sinhalees. Bid voor de juiste persoon die
bekwaam is en vloeiend Sinhalees spreekt.

27. Indonesië
Bid voor ons werk in Indonesië. Bid voor
pastor Thony en Yasuma. Bid dat Gods
Geest hen bekrachtigt. Bid ook voor
bescherming in dit moslimland.
28. Thailand
Bid voor Bible League Thailand, pastor
Narong en het team. Zij besteden veel tijd
op het zendingsveld. Bid voor goddelijke
bescherming tegen alle kwaad en gevaar.
29. Vietnam
Bid voor de Engelse alfabetiseringscursussen, dat alle studenten goed deel zullen
nemen en Christus leren kennen. Bid voor
de docenten dat ze meer over kunnen brengen dan kennis alleen en ook de waarheid
van Gods Woord communiceren.
30. Chili
Bid alstublieft voor de medewerkers van
Bible League Chili die reizen naar de stad
Talagante in het grootstedelijke gebied van
Santiago. De stad staat bekend als de
heksenstad vanwege de traditionele godsdiensten dus we bidden om geestelijke
bescherming.
31. Nicaragua
Bid alstublieft voor Bible League Nicaragua
nu de medewerkers het Project Philipprogramma voorleggen aan verschillende
kerken. Laten we bidden voor open deuren
en harten en voor een vruchtbare partnerschap met als doel uitbreiding van het
koninkrijk van de Heere in dit land.
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