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1 Kenia
Dankt u mee voor de 27 gemeentestichters die onlangs zijn opgeleid? Ze
gaan op 27 verschillende plekken onder
de Maasai gemeenschap evangeliseren en
gemeentes starten. Bid voor kracht en
wijsheid voor hen en moed om de mensen
daar toegang te geven tot Gods Woord.

volledige gemeente. Ze heeft nu 80 leden
en inmiddels zijn er 20 Bijbelstudiegroepen gestart. Er wordt nu een kerk
gebouwd. Dank God voor al deze mensen
die toegang kregen tot de Bijbel en Hem
mogen leren kennen.

7 Sri Lanka
Bidt u mee voor de deelnemers gemeen2 Madagaskar
testichters training in het TrincomaleeDankt u mee voor de bijzondere bekering gebied? Ze ondervinden veel tegenwervan een aantal bendeleden in het noorden king. Bid ook voor de komst van een
van Madagaskar? Een Philip legde contact goede leider voor deze trainingen. Iemand
met deze bende van overvallers en enkele die de kerk kan helpen groeien onder de
zijn nu deel gaan nemen aan een Project
Sinhalese en Tamil-bevolking.
Philip Bijbelstudie. Bid dat meer van hen
8 China
geraakt zullen zijn door Gods Woord en
Bid voor de kinderen in China die door de
zich bekeren.
huidige wetgeving gehinderd worden in
3 Armenië
het bijwonen van kerkdiensten en meeRecentelijk is Armenië door een onrustige doen aan christelijke (buiten)activiteiten
politieke periode gegaan. Bid dat er met
zoals jeugdkampen. Bid voor wijsheid en
de komst van de nieuwe regering weer
volharding voor de ouders dat ze hun kinrust in het land komt en het politieke
deren toch Bijbels opvoeding kunnen geklimaat ook bij zal dragen aan de verdere ven.
uitbreiding van de bediening van Bible
9 Vietnam
League in Armenië.
Dankt u mee voor de onlangs opgeleide
4 Mozambique
alfabetiseringstrainers? Zij kunnen nu les
Dankt u mee voor de 60 gevangenen die
gaan geven aan leerlingen om hen via
onlangs hun Project Philip Bijbelstudie
Gods Woord te leren lezen en schrijven.
hebben afgerond in de Chibuto en
Bid dat de leerlingen op deze wijze
Majacaze gevangenissen? Het blijft
toegang krijgen tot Gods Woord.
bijzonder hoe ook mensen in gevangenis10 Mozambique
sen bereikt worden met Gods Woord.
Een paar weken geleden was er een cere5 Albanië
monie voor 200 deelnemers die met sucBid voor bescherming van Bible League
ces Project Philip hadden afgerond in een
medewerkers. Ze worden steeds vaker
aantal districten. Dank God voor zoveel
lastig gevallen en bedreigd in
overgave en dat zoveel mensen geraakt
moslimregio’s. Daarnaast mogen we ook zijn door en toegang kregen tot Gods
danken voor de nieuwe kerken die zijn
Woord.
gesticht op meerdere plekken in het land.
11 Zimbabwe
Dankt u mee?
Er komen verkiezingen aan in Zimbabwe.
6 Thailand
Bid dat er leiders mogen komen op de
Dank God voor het prachtige feit dat een juiste plekken. Dat Bible League projecten
van de Project Philip Bijbelstudies die ooit niet gehinderd zullen worden en ook
zo klein begon, nu uit gegroeid is tot een

onder de nieuwe regering veel mensen
toegang zullen krijgen tot de Bijbel.
12. Ethiopië
Bid voor de veiligheid van de mensen in
regio waar al zolang strijd is tussen
Oromia en Somalische groeperingen. Een
langdurig grensconflict waardoor al veel
mensen zijn gevlucht. Bid voor vrede.
13 Verenigde Staten
Dank God voor de gevangenen die tot
geloof zijn gekomen tijdens Project Philip.
Deze twee mannen, Larry en Ben, zijn
inmiddels vrij en evangeliseren zelf onder
hun plaatsgenoten.
14 India
Dankt u mee voor de vele Project Philip
deelnemers in Kerala, Karnataka, Tamil
Nadu en Andhra Pradesh? Bid dat ze een
mooie bijeenkomst mogen hebben met
hun diploma ceremonie. En voor bescherming in deze tijd van moessonregens en
reizen niet altijd even veilig is.
15 Albanië
Bid dat de kerken in Albanië zien dat het
Evangelie niet binnen de vier muren moet
blijven maar ook naar buiten mag worden
gebracht. En dat Bible League daarin van
veel betekenis mag zijn.
16 Nicaraqua
Bid voor vrede in het land. Door de recente onrust en politieke rellen is er veel geweld en gevaar op straat in veel steden.
Zelfs zo erg dat veel van de Project Philip
Bijbelstudies niet meer plaats kunnen vinden. Bid dat er vrede mag komen en rust
in het land. Zodat de studies weer door
kunnen gaan en veel mensen door toegang tot de Bijbel de ware Vrede mogen
leren kennen.
Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.
(Jak.5: 16)
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17 Mozambique
Dankt u mee voor de gemeentestichters
die opgeleid zijn? Ze gaan nu in hun eigen
gebieden aan het werk. Dat is de volgende
fase van hun training. Bid dat hun werk
vruchten mag afwerpen en veel mensen
toegang krijgen tot Gods Woord.
18 Zambia
Dankt u mee voor de vele deelnemers
(zowel volwassenen als kinderen) aan de
Project Philip Bijbelstudies in het
Chongwe en Chibombo gebied. Bid dat ze
de cursussen af kunnen maken en Gods
Woord mogen verspreiden daar.
Momenteel wordt nog veel aan
voorouderverering gedaan. Bid dat daar
verandering in zal komen.
19 Madagaskar
Bid voor de Philips die diep in de regenwouden en afgelegen gebieden hun werk
doen. Ze krijgen vaak te maken met
hekserij en afgoderij. Bid voor
bescherming, wijsheid en volharding voor
deze Philips.

22. Filipijnen
Dankt u mee voor 60 nieuwe gemeentestichters? Ze hebben onlangs hun training
afgerond en gaan nu terug naar hun eigen
streek in de bergen en op eilanden. Bidt u
mee voor wijsheid en kracht voor hen, dat
ze veel mensen toegang kunnen geven tot
Gods Woord?
23 Albanië
Er is onlangs een evangelisatiecampagne
afgesloten in elf steden in Albanië. De
reacties van de mensen waren buitengewoon positief. Veel mensen hebben de
boodschap van het Evangelie gehoord en
zich bekeerd. Dank God voor deze
ontwikkelingen.
24 Vietnam
In Noord-Vietnam is kortgeleden een Project Philip Bijbelstudie gestart onder
drugsverslaafden in een afkickkliniek. Bid
dat Gods Woord een impact zal hebben
op het leven van de mensen daar.

25 Mexico / Cuba
Dankt u mee voor de historische gebeur20 Armenië
tenis die plaats vond op 16 juni j.l.? Op die
Dank God voor het feit dat er steeds meer dag startte de directeur van Bible League
evangelisatie mogelijk is onder de Yezidis Mexico de allereerste Project Philip traien Assyrische minderheden in Armenië.
ning in Cuba! Een aantal mensen worden
Bid dat er Project Philip Bijbelstudies kun- opgeleid tot Project Philip trainers en zulnen worden gestart en velen toegang krij- len dan zelf trainingen gaan geven. Dank
gen tot Gods Woord.
God voor deze mooie ontwikkelingen.
21 Zimbabwe
Bid dat er weer een stabiele financiële
situatie komt in het land. Op dit moment
is daar geen sprake van en dat zorgt er
voor dat Bijbels soms niet verspreid
kunnen worden door o.a. gebrek aan
brandstof.

26 Mozambique
In de grensstreek met Tanzania is erg veel
onrust door radicale groeperingen. Bid
voor bescherming van de Project Philip
deelnemers en trainers daar en dat er
vrede mag komen.
27 Nepal
Bidt u mee voor de voortgang van Bible

League Nepal? Een aanvraag werd afgewezen omdat ze een christelijke organisatie zijn. Bid dat de overheid milder wordt
en de toezeggingen toch doet. Zodat Bible
League Nepal haar werk zonder problemen kan voortzetten en velen toegang
krijgen tot Gods Woord.
28 Verenigde Staten
Dank God voor de 52 gevangenen die hun
Bijbelstudie over het Evangelie van Johannes afgerond hebben. Ze hebben nu allemaal hun eigen Bijbel gekregen. Bid dat zij
ook anderen om hen heen in de gevangenis helpen toegang te krijgen tot de Bijbel.
29 Bangladesh
Bid voor de deelnemers van de Project
Philip Bijbelstudies en gemeentestichter
trainingen. Ze ervaren veel tegenwerking
in de dorpen en worden vaak uitgesloten
door de gemeenschap en hun families om
hun geloof in Jezus Christus. Bid voor hun
bescherming en dat ze standvastig blijven
in hun geloof.
30 Ethiopië
Dank God voor de nieuwe president. Deze
man is zelf een bekeerde christen en er
heerst nu eindelijk vrede in een groot deel
van het land.
31 Kenia
Dank God voor de Project Philip Bijbelstudies die ook in het nieuwe seizoen gegeven worden op veel scholen. Bid dat veel
studenten toegang krijgen tot de Bijbel en
Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser.
Houd sterk aan in het
gebed, en wees daarin waakzaam
met dankzegging. (Kol.4: 2)
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