Gebedskalender 1-30 april

1. Mozambique
Wilt u bidden voor de situatie in Mozambique? Cycloon Idai heeft aan veel mensen
het leven gekost en heeft enorme schade
toegebracht aan het land. Op dit moment
is er nog veel onduidelijk en onzeker. Wilt u
bidden voor de mensen en het werk daar?
2. Albanië
Bid voor de kerk van de Romagemeenschap
in Pogradec, waar een Bijbelstudiegroep
voor mannen start. Bid dat God het hart en
het leven van deze mannen verandert door
het bestuderen van Zijn Woord.
3. Albanië
In Kosovo starten twee Project Philip Bijbelstudiegroepen; één met kinderen en één
met jongeren. Wilt u bidden voor de deelnemers? Dat zij Gods Woord leren lezen en
begrijpen.
4. Ethiopië
Dankt u mee voor een geslaagde Project
Philip training in het Tadele-district?
Coördinatoren, voorgangers en kerkleiders
zijn getraind. Dank God dat het werk van
Project Philip bloeit in Ethiopië en dat er
mensen zijn die honger hebben naar de
Bijbel en ongelovige mensen willen bereiken door langs de deuren te gaan.
5. Ethiopië
Dank God dat 6 coördinatoren en vrijwilligers uit het Cure International ziekenhuis
in de hoofdstad Addis Abeba nu partner
zijn geworden nadat ze de Project Philip
training hebben gevolgd. Wilt u bidden dat
ze velen zullen bereiken met Gods Woord?

7. Kenia
Dank voor een geslaagde Project Philip
training bij kerken in het gebied rond
Matuu. Bid dat alle opgeleide Philips
toegewijd zullen zijn en veel mensen zullen
bereiken met Gods Woord.
8. Kenia
Bid voor een geslaagde Project Philip
training voor onderwijzers van basis- en
middelbare scholen uit verschillende
gebieden in de provincie Machakos. Bid dat
ze een groot verlangen krijgen om de vele
kinderen en jongeren te bereiken met het
Woord van God.
9. Madagaskar
Het is regenseizoen in Madagaskar, in
sommige delen komen zelfs cyclonen voor
en dit verhindert veel mensen om de
Bijbelstudies te volgen. Stormen hebben
een deel van de oogst vernietigd. Bid
alstublieft dat God voorziet in de dagelijkse
noden van deze mensen en dat ze bij
Project Philip betrokken blijven.
10. Madagaskar
Bid alstublieft voor Hoby, de coördinator
van Bible League in Madagaskar. Hij moet
veel reizen voor het werk. Bid om zegen op
zijn werk om de materialen en training op
de juiste plek te verzorgen in Madagaskar.

11. Madagaskar
Dank de Heere dat pastor Bebe Olivier,
een partner uit het regenwoudgebied
Mahanoro, een dorp heeft bezocht waar
Project Philip draait. Hij ontmoette daar
een oude man die toverdokter is en aan
voorouderverering doet en voor wie alle
6. Kenia
mensen bang zijn. De oude man was al een
Er zijn plannen gemaakt voor het uitvoeren maand ziek, zijn handen en buik waren
van Project Philip in Thika. Daarvoor woropgezwollen. Maar toen pastor Bebe daar
den gemeenteleden van een partner en
was, bad hij voor hem en hij aanvaardde
leerkrachten getraind. Wilt u bidden voor
Jezus als zijn persoonlijke Redder en
vruchtbare bijeenkomsten?
besloot al zijn toverspullen weg te gooien.
Ook gaat hij binnenkort starten met Project
Philip.

12. Madagaskar
Dank de Heer dat 173 mensen uit het dorp
Marolambo in het regenwoud Project
Philip hebben afgerond. De gemeente is nu
bezig met het verzamelen van gegevens
voor een nieuwe studiegroep. Bid dat de
gemeente meedoet en dat de boeken
aankomen zodat de studie spoedig kan
beginnen.
13. Zuid-Afrika
We danken God voor de vrucht op de
arbeid die we mogen zien door de cursussen die gehouden zijn. Dat de kerken,
scholen en gevangenissen de materialen
hebben ontvangen is een bemoediging
en bewijs dat Project Philip goed heeft
gedraaid. Dankt u mee?
14. Zimbabwe
Wilt u bidden voor de uitwerking van
een geslaagde Project Philip training die
onlangs georganiseerd is? 25 Philips uit
verscheidene kerken deden mee en
trekken er nu op uit om het Evangelie te
delen. Wilt u voor hen bidden?
15. Zambia
Bid voor de uitwerking van een Project
Philip training die in is gehouden in
Zingalume. Ongeveer 85 Philips zijn
opgeleid. Zingalume is dichtbevolkt, kent
grote armoede en slechte hygiënische omstandigheden. Vanwege de grote armoede
kunnen mensen het zich niet veroorloven
een Bijbel te kopen. Daarom is er grote
behoefte aan Project Philip in dat gebied.

Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.
(Jak.5: 16)
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16. Zambia
Dank God voor de 425 Project Philip
cursisten die afgestudeerd zijn in Kanyama
en Kabwe. De studenten waren zo blij dat
ze een gratis exemplaar van de Bijbel
ontvingen, iets dat nog nooit in hun leven is
gebeurd. Aan God zij de glorie!
17. Haïti
Bible League Haïti dankt God dat Hij voorziet in materiaal en donateurs.
Blijf alstublief bidden voor Haïti. De onrust
die het land teisterde is afgenomen maar
de mensen zijn nog voorzichtig op straat en
bij het ondernemen van activiteiten. Laten
we bidden voor voortdurende vrede.
18. Chili
Bid alstublieft voor een effectieve Project
Philip training in het noordoosten van de
hoofdstad van Chili en in Viña del Mar, een
kuststad ten noordwesten van Santiago.
We bidden om open harten en gedachten
en leiding voor de docenten.

wijst om het programma te gebruiken tot
Zijn eer.

oogst, de dieren en de mensen. Bid voor de
situatie en de mensen daar.

22. India
Bid voor de Philips Jacob en Subish. Zij gaan
door een moeilijke tijd. De moeder van Subish is ziek. Wilt u bidden voor herstel?
De zoon van de neef van Jacob is overleden
na een auto-ongeluk terwijl anderen het
hebben overleefd. Bid om troost en vrede
van God voor deze rouwende familie.

26. Bangladesh
Bid voor de Gemeentestichter training in
Naoga en de tweede module van de
Gemeentestichter training die gehouden
wordt in Barisal. Bid dat deze training
vruchtbaar zal zijn en dat studenten
bekrachtigd worden door het bestuderen
van het Woord en de Geest van God.

23. India
Bid voor onze Gemeentestichter student
Rakesh die zijn gemeenschap bereikt met
het Evangelie. Hij ondervindt tegenstand
van de plaatselijke bevolking. Laten we God
bidden om goddelijke bescherming tegen
alle kwaadwillende krachten, om kracht en
vrijmoedigheid voor Rakesh en voor de
gelovigen dat ze vast blijven staan en
vrijmoedig Christus blijven verkondigen.

27. Bangladesh
David werkt onder de moslimgemeenschap.
Hij deelt Gods Woord met behulp van ons
programma. Wilt u voor hem en zijn gezin
bidden?

24. India
Bid voor de Gemeentestichter training in
19. Peru
Varanasi in de deelstaat Uttar Pradesh.
Bid alstublieft mee voor de tweede module Varanasi staat bekend als de geestelijke
van de Gemeentestichter training in de stad hoofdstad van het land en is een bedeTrujillo, in het noordwesten van Peru. Moge vaartsoord voor vele religieuzen. Bid dat
de Heere de training leiden en iedere deel- God de gemeentestichters toerust om de
nemer bijstaan om het onderwijs vast te
training goed af te ronden en hen leidt om
houden.
gemeenten te stichten in Varanasi. Bid ook
voor de premier van de deelstaat die tevens
20. Colombia
priester is van de tempel.
Bid alstublieft voor een nieuwe Gemeentestichter training die deze week begint in
25. Sri Lanka
Medellín, de hoofdstad van de bergachtige De tweede module van de Gemeentestichprovincie Antioquia. Wilt u bidden voor een ter training in Kilinochchi is aanstaande.
veilige reis voor de docenten en studenten We vragen uw gebed voor de docenten,
en om Gods zegen over de hele training?
studenten en alle voorbereidingen. Dit
deel van het land lijdt onder extreme
21. Colombia
temperatuur. De deelnemers van de
Bid voor de ruim 100 Philips die opgeleid
Gemeentestichter training hebben last van
worden in Colombia. Ook zullen medewer- deze hitte. Bid dat niemand ziek wordt door
kers vier Project Philip docenten opleiden in uitdroging of een zonnesteek. De regering
Ecuador. We bidden dat God iedere
heeft de bevolking gewaarschuwd om meer
evangelist zegent en hen een duidelijk pad water te drinken. De hittegolf treft de

28. Bangladesh
Krishna, een van de Gemeentestichter
studenten uit Rangpur is in elkaar geslagen
door zijn buren omdat hij Jezus heeft aanvaard. Bid voor hem en de gemeenschap
waar hij woont. Bid voor moed, standvastigheid en kansen om het Evangelie toch te
kunnen delen.
29. Vietnam
Wilt u bidden voor Pastor Manh en zijn
team? Zij leiden medewerkers, voorgangers
en vrijwilligers op om Project Philip uit te
voeren. Wilt u ook bidden dat de
materialen die nodig zijn goed aan zullen
komen in Vietnam?
30. Indonesië
Er liggen plannen om het werk uit te
breiden naar Gorontalo in Sulawesi.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de
voorbereidingen. De lokale kerk heeft hard
ondersteuning nodig. Wilt u bidden voor de
ontwikkelingen?
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