
1. Haïti 
Wilt u bidden voor Gilet Louis Maurice? Hij 
is onlangs in het ziekenhuis opgenomen 
omdat hij een beroerte heeft gehad. Pastor 
Gilet is al jaren een betrouwbare partner 
die Project Philip uitvoert. Wilt u bidden 
voor herstel? 
 
2. Albanië  
Bid voor de stad Kukes in Noord-Albanië 
die voor bijna 100% uit moslims bestaat. 
Een Philip is een kleine Bijbelstudiegroep 
begonnen met behulp van Bible League 
materiaal. Laten we bidden dat de  
inwoners van Kukes te weten komen  
Wie de ware en levende God is en dat  
deze Bijbelstudiegroep een licht is voor  
de gemeenschap.  
 
3. Armenië  
In Masis worden nieuwe gelovigen voorbe-
reid op hun waterdoop. Bid voor deze  
mensen, dat God hen doet groeien in hun 
geestelijk leven. Deze nieuwe gelovigen zijn 
afkomstig uit Project Philip Bijbelstudie-
groepen.  
 
4. Armenië 
Tijdens de zomer zijn diverse evangelisatie-
acties georganiseerd. Als gevolg daarvan 
hebben velen zich opgegeven voor een 
Project Philip-huisgroep. Bid alstublieft dat 
God mensen helpt zich aan te sluiten bij de 
plaatselijke kerk en dat ze zullen groeien in 
Christus.  
 
5. Burundi  
Gerard, die als Philip werkt in Buruhoro in 
de provincie Cibitoke in het westen van 
Burundi, is dankbaar dat 15 jongeren uit 
zijn gebied Project Phillip hebben afgerond 
en hun diploma krijgen.  
  
6. Burundi 
Diomede, een Philip in Ciya, dankt de Hee-
re dat 30 mensen opgeleid worden in zijn 
kerk. Hij vraagt gebed voor een Project 
Philip-cursus op een school in zijn gebied.  

7. Burundi 
Op 9 september zijn de scholen weer be-
gonnen. Bid alstublieft dat deuren open-
gaan voor de Philips in het land. Ze leggen 
contact met schooldirecteuren met de 
vraag om Project Philip te mogen starten 
op hun school.  
 
8. Ethiopië  
Wilt u bidden voor het nieuwe schooljaar 
dat is begonnen? Bid om de gunst van God 
zodat scholen, hogescholen en universitei-
ten doorgaan als partner van Project Philip.  
 
9. Ghana 
Bid voor een goede evaluatie van de Ge-
meentestichter Training. Een aantal trainin-
gen is niet goed uitgevoerd. Toch hebben 
we een nieuwe kans om in 2020 nieuwe 
trainingen te starten. We vragen gebed dat 
God mensen opwekt voor het Gemeente-
stichters-werk zodat dit goed verloopt. Bidt 
u mee? 
 
10. Ghana 
De onveiligheid in het land neemt sterk 
toe. Na ontvoeringen is er nu een beveili-
gingsbeambte vermoord. Met klem vragen 
wij om de onveilige situatie in Ghana bij 
God te brengen. Bid ook dat de projecten 
toch doorgang kunnen vinden.  
 
11. Kenia  
Wij danken God dat in Kitale Ndogo meer 
dan 600 studenten Project Philip hebben 
afgerond. We danken God voor de veilig-
heid van de medewerkers van Bible League 
International en alle deelnemers die hun 
Bijbel ontvingen.  
 
12. Kenia 
Bid voor de kerken in de regio’s Butere en 
Kisumu in het westen van het land waar 
1.019 mensen Project Philip afronden. Bid 
voor gemeentegroei en verandering in de 
gemeenschappen waar mensen afstude-
ren. We bidden om een groot verlangen-

naar Gods Woord in het leven van de ont-
vangers van de Bijbel.  
 
13. Maleisië 
Bid voor de Alfabetiseringscursus op 13 en 
14 oktober in Miri. Deze cursus is de twee-
de die door Bible League Maleisië in die 
stad is gehouden. Onderwijzers uit verschil-
lende achtergronden, plaatsen en beroe-
pen die actief zijn in het gemeentewerk 
zullen deelnemen. 
 
14. Kenia 
Bid voor 527 gevangenen die Project Philip 
afronden in twee verschillende gevangenis-
sen, één in Busia en één in Bungoma. Bid 
om een groot verlangen naar Gods Woord 
in deze gevangenissen en dat God de hon-
ger naar Zijn Woord onder de gevangenen 
en het personeel zal verzadigen. En dat 
velen Hem leren kennen, berouw hebben 
van hun zonden en veranderd worden tot 
Zijn eer.  
 
15. Midden-Oosten  
Een vertegenwoordiger van Bible League 
International in het Midden-Oosten is uit-
genodigd voor een christelijk Libanees TV-
programma dat iedere maandag uitzendin-
gen verzorgt. Hij mag Bible League Interna-
tional en ons werk presenteren. Een gewel-
dige kans om vele duizenden te vertellen 
over de visie en passie van Bible League 
International. Bid alstublieft dat dit TV-
programma vele deuren zal openen voor 
het werk van Bible League International.  
 
16. Mozambique  
Wilt u bidden voor de Gementestichter 
training in Intaka (Matola)? Bid alstublieft 
voor veel deelnemers en dat zij de training 
succesvol zullen afronden.   
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17. Tanzania 
We zijn dankbaar dat we Gods zegen op het 
werk zien. Mede door de samenwerking 
met nieuwe partners kunnen we velen met 
Gods Woord bereiken via Project Philip. 
Dankt u mee? En wilt u bidden dat het werk 
nog verder uitgebreid mag worden zodat 
nog meer mensen bereikt kunnen worden?  
 
18. Zuid-Afrika 
Bible League Zuid-Afrika dankt God voor de 
afstudeerbijeenkomsten van Project Philip 
op scholen. Veel jonge levens zijn aange-
raakt door de liefde van Christus. We bid-
den dat dit hun leven lang zal doorwerken. 
Bidt u mee? 
 
19. Zuid-Afrika 
We danken God dat hij ons en het gebouw 
van Bible League International in Johannes-
burg beschermd heeft tijdens de aanvallen 
op buitenlanders die onlangs plaats had-
den. De winkels van buitenlanders werden 
geplunderd en in brand gestoken en men-
sen zijn aangevallen. Dank God dat de situa-
tie nu weer rustig is.  
 
20. Zuid-Afrika 
Bid voor een geslaagde Expo in Gauteng die 
georganiseerd wordt door de reclassering. 
Het is de eerste keer dat Bible League Inter-
national daaraan deelneemt. De Expo is een 
strategisch middel om officiële erkenning te 
krijgen als partner van de reclassering. 
Daardoor kunnen we een groot publiek 
bereiken in de plaatselijke kerken die be-
trokken zijn bij de reclassering en zijn we in 
staat om relaties te bouwen.  
 
21. Zambia  
We danken God voor de goede respons die 
we ontvangen van kerkleiders en maat-
schappelijke leiders in de provincies waar 
we promotie gedaan hebben. De presenta-
ties over Project Philip en de Alfabetise-
ringscursus zijn gehouden in Copperbelt. De 
kerken en leiders die partner zijn van Bible 

League hebben de juiste materialen en mid-
delen ontvangen om hun gemeenschap te 
bereiken en verlorenen tot de Heere te 
brengen.  
 
22. Zambia 
Bid voor een spoedig herstel van pastor 
Chinyemba Kamizhi, onze coördinator voor 
de Centrale provincie. Hij heeft last van een 
infectie aan zijn rechteroog waardoor hij 
slecht ziet.  
 
23. Zimbabwe  
Nu het einde van 2019 nadert, danken we 
God voor de zegeningen op Project Philip. 
Philips uit verschillende kerken uit alle de-
len van Zimbabwe kwamen op 28 septem-
ber bij elkaar om God te danken en getuige-
nissen te delen. Deze samenkomsten wer-
den op drie verschillende plaatsen gehou-
den: in Masvingo, Bulawayo en Harare.  
 
24. Zimbabwe 
Dit jaar hebben we een groot aantal stu-
denten in Zimbabwe bereikt die Project 
Philip hebben gevolgd. Bid dat alle studen-
ten verder zullen groeien in hun geloof en 
mensen in hun omgeving bereiken met 
Gods Woord.  
 
25. Bangladesh  
Bid voor de Gemeentestichter Training in 
het district Rajshahi. 28 studenten volgen 
de training. Bid voor goede vrucht op het 
onderwijs uit Gods Woord. Bid voor de do-
centen en voor een veilige reis. 
 
26. Bangladesh  
Bid voor onze alfabetiserings- en Project 
Philip-groepen in het hele land waar stu-
denten het Woord van God bestuderen, 
sommigen in huizen, anderen in kerken. Bid 
ook voor onze vrijwilligers, groepsleiders en 
voorgangers die hard werken onder moeilij-
ke omstandigheden; ze hebben ons gebed 
nodig. 
 

27. India  
Dank God voor de 27 Gemeentestichter-
studenten uit Gujarat en 45 uit Chhattisgarh 
die hun training vorige week met goed ge-
volg hebben afgesloten. Laten we bidden 
voor deze gemeentestichters dat God hun 
kracht geeft om gemeenten te planten en 
velen tot Christus te brengen.  
 
28. India  
De vervolging in India neemt toe. Over-
heidsbeambten hebben kerken aangeval-
len, de dienst stilgelegd en de voorgangers 
meegenomen naar het politiebureau op 
verdenking van bekeringsactiviteit. Ergens 
anders werd een kerk aangevallen nadat de 
pastor velen uit een astrologiegemeen-
schap tot Christus heeft kunnen leiden. 
 
29. India 
Dank God dat één van onze Gemeentestich-
ter-studenten een nieuwe dorpsgemeente 
in een buitenwijk van Karnataka is gestart. 
Ongeveer 22 personen, waarvan de mees-
ten afkomstig uit een ander geloof, komen 
iedere week samen. 
 
30. Filippijnen  
Dank God voor de afronding van de  
Gemeentestichters Training in Ormoc, waar 
meer dan 80 deelnemers hun diploma  
ontvingen. Deze voorgangers hebben 65 
nieuwe kerken geplant in de provincie 
Leyte, waarvan de meeste in afgelegen en 
landelijke gebieden. Laten we bidden voor 
de gemeentestichters in deze regio.  
 
31. Filippijnen  
Dank God voor de Project Philip-
docententraining die op Samal Island is 
gehouden. Ongeveer 75 Project Philip-
leiders uit verschillende gebieden in  
Mindanao zijn daar opgeleid. 
 
 
 

  

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


