Gebedskalender 1-31 oktober 2018
1 Kenia
Deelnemers aan de Gemeentestichter
Training willen de Masaai bevolking
bereiken. Gezien de traditionele
manier van leven is dat een grote
uitdaging. Wilt u voor hen bidden?
2 Zambia
Wilt u bidden voor de Bijbelstudies in
Chibombo? De groepen bestaan uit
kinderen, jongeren en volwassenen.
Bidt dat zij tot geloof in de Heere
Jezus komen.

cursus worden ook in afgelegen
gebieden uitgevoerd. Wilt u bidden
dat mensen ook daar bereikt zullen
worden met Gods Woord?
8 Sri Lanka
Eind september hebben deelnemers
van de Gemeentestichter Training
hun laatste module afgerond. Wilt u
bidden dat zij velen zullen bereiken
met Gods Woord? En dankt u mee dat
zij klaar zijn om er op uit te trekken
naar afgelegen gebieden?

bidden dat mensen juist in deze periode van verdriet en wederopbouw
bereikt zullen worden met de Bijbel?
13 Ecuador
Er zijn vrijwilligers getraind om Project
Philip in gevangenissen uit te voeren.
Wilt u bidden voor mogelijkheden en
open harten bij de gevangenen?

14 China
Door nieuwe wetgeving is het voor
kerken verboden om kinderen het
Evangelie te vertellen. Er wordt streng
3 Ghana
9 Nepal
gecontroleerd en dat maakt het moeiIn Ghana vindt een bijeenkomst plaats Ingrijpen van de overheid maakt het
lijk om projecten uit te voeren onder
met vrijwilligers. De plannen voor het moeilijk om programma’s uit te voekinderen. Desondanks worden er nog
nieuwe jaar worden besproken. Wilt u ren in Nepal. Wilt u bidden dat dit zal steeds kinderen bereikt. Wilt u voor
bidden voor de bijeenkomst?
veranderen en er meer mogelijkheden hen bidden? En wilt u bidden voor de
ontstaan om het werk uit te voeren? ontwikkelingen in het land. Zo moeten
4 Cambodja
steeds meer kerken kruizen van de
Wilt u bidden voor de partnership
10 Bangladesh
muur halen en deze vervangen door
tussen Bible League en een grote
Vanwege hevige regenval is het vaak de nationale vlag.
organisatie in Cambodja waar veel
onmogelijk voor deelnemers om naar
kerken bij aangesloten zijn? Bid voor bijeenkomsten te komen. Wilt u bid- 15 Zuid-Afrika
een goede samenwerking en veel
den voor mogelijkheden voor hen en Project Philip wordt uitgevoerd in
mogelijkheden.
de trainers om bij de bijeenkomsten
gebieden waar voorouderverering en
aanwezig te zijn?
hekserij plaatsvindt. Wilt u bidden
5 Maleisië
dat het Licht zal doorbreken in deze
We zijn dankbaar voor de mogelijk11 India
duisternis? En dat mensen open zullen
heid om een nieuw kantoor te openen In diverse delen van India worden
staan voor het Evangelie.
in Maleisië. Dankt u mee?
momenteel deelnemers geselecteerd
om deel te nemen aan de Gemeente- 16 Kenia
6 Vietnam
stichter Training. Wilt u bidden dat de In de Kerugoya en de Kaijado gevangeDankt u mee voor de nieuwe alfabeti- juiste selectie wordt gemaakt en er
nis hebben in totaal 120 gevangenen
seringsklassen die gestart zijn in het
veel mensen bereikt zullen worden?
Project Philip afgerond. Dankt u mee?
zuiden van Vietnam? Bid ook dat deelnemers tot geloof zullen komen.
12 Filipijnen
Wilt u bidden voor de slachtoffers en
Een krachtig gebed van een
7 Indonesië
nabestaanden van de orkaan die over
rechtvaardige brengt veel tot stand.
Project Philip en de alfabetiseringsde Filipijnen is getrokken? En wilt u
(Jak.5: 16)

www.bibleleague.nl I info@bibleleague.nl I Tel. (033) 472 58 00

17 Ghana
Wilt u danken voor de grote impact
dat het Woord van God heeft op de
levens van mensen die bereikt zijn?
18 Cambodja
Er zijn problemen rond het drukken
van Khmer Bijbels, waardoor er een
tekort is. Op 1 november staat een
overleg tussen meerdere partijen
gepland. Wilt u bidden voor een
goede uitkomst, zodat er weer meer
Bijbels beschikbaar komen?

voor volharding? En wilt u bidden dat
velen bereikt zullen worden met het
Woord van God?
23 Bangladesh
We zijn dankbaar voor de Project
Philip groepen en de Alfabetiseringscursus deelnemers. Wilt u voor hen
bidden? Zij komen vaak uit families
met andere religies, waardoor ze veel
weerstand krijgen.

24 Nepal
In het komende jaar wil Bible League
19 Maleisië
Nepal meer dan 3.000 mensen bereiEr wordt een nieuwe medewerker
ken. Wilt u bidden dat de gemaakte
aangesteld om verdere uitbreiding van plannen uit zullen komen?
het werk mogelijk te maken. Wilt u
bidden dat de juiste kandidaat wordt 25 Filipijnen
aangesteld?
Er zijn ontwikkelingen gaande die het
mogelijk maken om op termijn de
20 Vietnam
Sharia in te voeren in Mindanao. Dit
Momenteel lopen er gesprekken om
maakt het nog moeilijker om het
Project Philip op meerdere plekken uit Evangelie te verspreiden in dit gebied.
te gaan voeren. Wilt u bidden dat dit Wilt u bidden dat deze ontwikkelingen
vruchtbare gesprekken zullen zijn en niet doorzetten?
Project Philip verder uitgebreid kan
worden?
26 Armenië
Bezoekers van zomerkampen tijdens
21 Indonesië
de zomer zijn daarna Bijbelstudies blijWilt u bidden voor de 789 nieuwe
ven volgen. Inmiddels komen steeds
deelnemers aan de alfabetiseringscur- meer van hen tot geloof! Dankt u
sus in Jakarta? Bid dat zij het program- mee? En wilt u voor hen bidden dat
ma succesvol afronden en zij tijdens
ze mogen groeien en ook anderen
de cursus tot geloof zullen komen.
mogen bereiken?
22 Sri Lanka
Christenen vormen een kleine minderheid in Sri Lanka en zij leiden onder
geweld en vervolging. Wilt u bidden

27 Mozambique
Er worden voorbereidingen getroffen
om Project Philip te starten in een
gebied waar voornamelijk moslims

wonen. Wilt u bidden dat mensen
open zullen staan voor het Evangelie
en hun hart geraakt zal worden?
Wilt u ook bidden voor de medewerkers?
28 Nicaragua
De verslechtering van de situatie in
Nicaragua heeft zijn weerslag op het
werk van Bible League. Wilt u bidden
voor de situatie in het land? En wilt u
bidden dat mensen in deze slechte
omstandigheden bereikt worden met
Gods Woord?
29 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?

30 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.
31 Zimbabwe
Wilt u bidden voor het werk in
Zimbabwe? Bid dat mensen toegang
tot de Bijbel krijgen en tot geloof
zullen komen.
Houd sterk aan in het
gebed, en wees daarin waakzaam
met dankzegging. (Kol.4: 2)
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