Gebedskalender 1-30 september

1. Nepal
Dank de Heere dat drie groepen succesvol
de Gemeentestichters Training hebben
afgerond. 21 studenten uit Dharan in OostNepal studeren ook af. Bid dat God hen
gebruikt als effectieve gemeenteplanters.

En pastor Gopinath is een kerk gestart in
Devanahalli (provincie Karnataka), waar
nieuwe mensen worden toegevoegd. Bid
voor de pastors en de gelovigen, dat God
Zijn Kerk zal bouwen en het Koninkrijk van
God zal groeien.

12. Vietnam
Bid alstublieft voor de Project Philip training in Ngoc Linh, Tan Quang en Vi Xuyen,
gelegen in het Bac Quang district van de
provincie Ha Giang. De cursus is bedoeld
voor 29 kerken. Helaas proberen de plaatselijke autoriteiten het programma te ver2. Nepal
7. India
hinderen. Ze hebben de herkomst van de
Bid voor de Gemeentestichters afstudeer- Een gebedspunt: pastor Ravi, één van onze Bible League International-materialen onceremonie op 2 september. Moge Gods
Gemeentestichter studenten in Gujarat,
derzocht en ze willen deze christenen te
genade en leiding de afstuderenden bege- heeft tijdens een auto-ongeluk ernstig
ontmoedigen om te groeien in hun geloof.
leiden die uitgaan in een onvriendelijke en hoofdletsel opgelopen.
Bid alstublieft dat de training door kan
vijandige wereld vanwege hun keuze om
gaan; tweeduizend christenen hebben baat
Jezus Christus te volgen.
8. Sri Lanka
bij dit programma.
Thirumahal van 24 jaar, een Gemeente3. Nepal
stichter studente uit Mankulam wordt door 13. Armenië
Dank de Heere dat we een kleine gebedshaar moeder onder druk gezet om haar
In het dorp Ginevet in de regio Ararat begroep konden beginnen in de gevangenis- bediening op te geven omwille van
gint de plaatselijke kerk met Project Philip
sen van Makawanpur en van Hetauda. Het financiële problemen. Bid alstublieft voor
voor kinderen. We vragen gebed voor de
is geweldig om een gebedsgroep en Bijbel- haar situatie.
leider en de kinderen. Bid alstublieft dat de
studie in de gevangenissen te beginnen. Na
Heere hen leidt en deze leider gebruikt. De
veel gebed en gesprekken hebben we toe- 9. Bangladesh
projecten van Bible League in dit dorp breistemming gekregen om de gevangenen te De Gemeentestichter student Pipasha
den zich uit, dank de Heere daarvoor.
bereiken met het Woord van God.
Adhikari uit Madhobpasha vraagt gebed
voor haar man die ernstig ziek is. Hij heeft 14. Burundi
4. India
Gods genezing nodig.
We zijn dankbaar dat God deuren opent
Toen één van onze Gemeentestichter stuvoor het werk in kerken, met middelbare
denten uit Andhra Pradesh de zondagse
10. Indonesië
scholieren en universiteitsstudenten. Freddienst leidde, stormde een groep dorpslei- Dank de Heere voor het Bible League pro- dy Kurunyunge in Gitega heeft Philips opders de kerk binnen en beëindigde de
gramma in Kupang met meer dan 700 stu- geleid aan de faculteit diergeneeskunde
dienst met geweld. Het aantal aanvallen op denten. Bid alstublieft voor alle vrijwilligers van de universiteit. Jean Bosco Mutebutsi
christenen is gestegen; velen lijden omdat en veldcoördinatoren dat God hen kracht
heeft een middelbare schooldocent uit de
ze geen aangifte kunnen doen. Bid voor de en wijsheid geeft om grote impact te kun- provincie Mwaro opgeleid als Philip om
vervolgde kerk in India.
nen maken op de kinderen en tieners door Bijbelscholen in zijn omgeving te benademiddel van dit programma.
ren. Steve Bimenyimana heeft Philips opge5. India
leid in de ‘Living’ kerk in Cibitoke.
Dank de Heere dat 12 nieuwe stamleden
11. Indonesië
Jezus hebben aanvaard dankzij Project Phi- Bid alstublieft voor het Bible League initia- 15. Burundi
lip en zijn toegevoegd aan de plaatselijke
tief op de christelijke scholen van ‘Kalam
Blijf alstublieft bidden voor de vertaling
gemeente na gedoopt te zijn in Hoskote.
Kudus’ in de plaatsen Bandung op West
naar het Kirundi van het boekje ‘Het doel
Bid voor de nieuwe gelovigen dat ze zullen Java, Surabaja Ana Malang op Oost-Java en bereiken’ zodat we het Woord van God bij
groeien in toewijding en liefde voor Jezus
Sorong op Papoea. Vóór december moeten meer mensen kunnen brengen. Meer dan
Christus.
we deze steden bezoeken en de docenten 90% van de Burundezen spreekt Kirundi.
opleiden om in totaal 3.000 studenten in
6. India
deze plaatsen te kunnen dienen.
Een krachtig gebed van een
Een ander dankpunt: pastor David Raju is
rechtvaardige
brengt veel tot stand.
een nieuwe kerk begonnen in Muthanallur
(Jak.5:
16)
Cross in Bangalore via Project Philip.
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16. Burundi
Bid alstublieft dat de Heere meer middelbare scholen openstelt voor ons werk wanneer de scholen weer beginnen.
17. Ethiopië
Dank God voor ons gesprek met zeven
Oromo-sprekenden in de Woord des Levens
kerk in Biyo in de regio Gujji in ZuidEthiopië. Wilt u bidden voor de uitwerking
van dit gesprek?

Moge de Heere de leiders van de baptistengemeente in Martissant beschermen en
helpen een oplossing te zoeken om de Bijbelse alfabetiseringscursus toch door te
zetten.

22. Venezuela
Bid alstublieft dat de Heere voorziet in
vervoer en bescherming voor de vrijwillige
docent Alexis Alvarado. Hij gaat Project
Philip voor kinderen leiden in de Casa de
Dios Dulce Refugio (het Huis des Heeren,
18. Ethiopië
een Veilige Schuilplaats). Deze kerk staat in
Dank God dat het Woord van God het hart een extreem verarmde buurt in Acarigua in
van veel militairen binnendringt. Er zijn 516 de deelstaat Portuguesa.
Engels-sprekende militaire mannen,
vrouwen en kadetten in opleiding in de
23. Venezuela
ZalaAmbessa-kazerne in Noord-Ethiopië
Alexis zal ook een Project Philip voor volbereikt met het Woord van God.
wassenen leiden in de Iglesia Cristiana
Biblica Cristo es mi Roca (Bijbelse Christen19. Kenia
gemeente ‘Christus mijn Rots’).
Bid voor één van onze docenten en partDe cursus is voor circa 120 evangelisten in
ners voor de kerken, ds. William Katurai. Hij het landelijk gebied van Pedraza in de deelheeft zijn zoon verloren door een autostaat Barinas.
ongeluk. Zijn vrouw en dochter raakten
gewond bij het ongeluk, de dochter zelfs
24. Venezuela
ernstig. Ze zijn inmiddels ontslagen uit het Bid u mee om vervoer en bescherming voor
ziekenhuis en moeten thuis herstellen.
docent José Marchan. Hij zal een Project
Philip training voor jongeren leiden voor
20. Mozambique
circa 80 leiders in Tucacas in de deelstaat
Onze partner in Mozambique vraagt dank- Falcón.
zegging voor de gezegende gemeenteconferentie in Inphumanga waar acht Zuid25. Ghana
Afrikaanse landen samenkwamen om
Bid voor goede vervoersmiddelen om de
elkaar te bemoedigen in het winnen van
Bible League programma’s in Ghana te
zielen voor God.
kunnen houden. Dit is al lange tijd een
probleem, waardoor we voertuigen moeten
21. Haïti
huren, wat veel geld kost.
Bid alstublieft voor de alfabetiseringsdocent
Enock Saint-Cyr en pastor Ronel Mesidor
26. Tanzania
van de baptistengemeente in Martissant, in
Dank God voor de start van Bible League
het zuidelijke deel van Port-au-Prince.
bij de Vrije Pinksterkerk in Mara. Mara is
Enock leidde een alfabetiseringsklas in de
een gebied met ongeveer 15 ethnische
kerk maar moest deze onlangs staken vangroepen. De meeste inwoners zijn Kuria.
wege bende-activiteiten en schietpartijen in
In Mara zijn veel wilde dieren en mineralen
de buurt. Ook heeft hij last van hoofdpijn
waaronder goud, maar dit gebied is nog
vanwege de stress over de hele situatie.

niet bereikt met het Evangelie. Hoewel er
nu wel veel kerken zijn, zijn er op het
platteland geen kerken. We vragen de
Almachtige God om de weg te bereiden
zodat we hen kunnen bereiken met het
Evangelie.
27. Zambia
Bid met ons mee voor de Project Philip
training in Mpulungu. Een groot deel leeft
in armoede en zoekt naar oplossingen.
Bible League wil hen bereiken, zodat door
middel van Project Philip iedereen bemoedigd wordt met het Woord van God. Bid
voor de mensen die opgeleid worden, dat
een totale verandering zichtbaar zal zijn in
hun leven, in de gemeenschap en in de kerk
als geheel.
28. Filipijnen
Bid voor meer Bijbels die nodig zijn voor
ons Project Philip programma in het noorden van het land. Bid ook voor de coördinator van Project Philip, pastor Eli, en zijn
medewerker/chauffeur, Bro Ding, die 10
uur moeten reizen om 2.000 Bijbels en
Project Philip materiaal af te leveren in de
regio Ilocos.
29. Filipijnen
We danken God voor de geslaagde
Gemeentestichter Training in Ormoc City.
Wilt u bidden voor de nationaal directeur
van Bible League Filipijnen, pastor Romeo,
en voorzitter pastor Carlos? Zij trekken rond
in de regio om meer dan 100 gemeentestichters te bemoedigen.
30. Albanië
In de afgelopen weken zijn diverse evangelisatiecampagnes uitgevoerd. Wilt u bidden
voor de impact hiervan? Bid dat velen geraakt zijn door wat ze gehoord hebben en
Project Philip gaan bezoeken?
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