
1. Maleisië 
Wilt u danken dat een aantal groepen  
Project Filippus online kan volgen? En wilt 
u bidden dat de groepen mogen groeien 
en het programma kunnen afronden?  
 
2. India 
Wilt u bidden voor Mohan? Hij volgt de 
Gemeentestichters training. Hij leidde een 
Bijbelstudiegroep in zijn gebied maar werd 
bedreigd door hindoefundamentalisten 
om de bijeenkomsten te staken. Bid voor 
Gods bescherming over hem en de Bijbel-
studiegroep. 
 
3. India 
Vervolging houdt ook aan voor de  
Gemeentestichtercursist Hiralal. Toen hij 
op huisbezoek ging, werd hij door een  
fundamentalistische groep bedreigd met 
de waarschuwing om hun dorp niet meer 
te bezoeken voor religieuze activiteiten. 
Bid alstublieft dat Hiralal versterkt wordt 
in zijn geloof en het werk in het dorp zal 
voortzetten. 
 
4. Wereldwijd 

Vandaag is het Pasen en vieren we de  
opstanding van Jezus Christus. Wilt u  
vandaag bidden voor de mensen die dit 

Goede Nieuws nog niet kennen? Bid dat zij 
bereikt mogen worden met Gods Woord. 

5. Haïti 
Wilt u danken voor het werk in Haïti?  
De afgelopen periode zijn veel nieuwe 
Filipussen getraind in verschillende delen 
van het land. Wilt u bidden dat zij velen 
mogen bereiken met het Evangelie?  
 
6. Nepal 
Project Filippus gaat door in alle delen van 
Nepal. We willen meer mensen opleiden 
tot Filippus in het uiterste westen van  
Nepal in de komende weken. Bid dat deze 
training zal slagen. 

7. Vietnam 
Bid voor de Gemeentestichters die een 
gemeente willen stichten in ieder district 
van Hanoi. Bid ook voor christenen in 
Noord-Vietnam die de nabijgelegen Yao-
stam proberen te bereiken? 
 
8. Filippijnen 
Wilt u danken voor de geslaagde online 
Gemeentestichter training die werd gege-
ven aan deelnemers uit diverse regio’s? In 
totaal deden ruim 200 gemeentestichters-
in-opleiding mee. 
 
9. Filippijnen 
Wilt u bidden voor Gemeentestichter en 
pastor Domingo Pascual, die in de afgelo-
pen anderhalve maand zes Bijbelstudies is 
gestart en kinderwerk is begonnen met  
50-60 kinderen in Ilog Bakod? 
 
10. Bangladesh 
Bid voor onze alfabetiseringsdocent 
Mashiur. Hij begint twee nieuwe cursus-
sen. Bid dat hij ongelovigen bekend mag 
maken met het Evangelie via deze cursus-
sen. Wilt u bidden dat de cursisten de lief-
de van Jezus Christus leren kennen en  
gered worden? 
 
11. Bangladesh 
Bid voor David A. Hij is een bekeerde mos-
lim en volgt de Gemeentestichter training. 
Hij deelt het Goede Nieuws met anderen. 
Wilt u bidden dat de Heere het hart aan-
raakt van een ieder die het Goede Nieuws 
hoort en tot geloof mag komen?  
Bid voor de nieuwe gelovigen omdat ze 
met vervolging te maken krijgen en dat ze 
standhouden in hun geloof in Christus  
onder alle omstandigheden. 
 
 
 
 
 

12. Haïti 
In Haïti leven velen nog in duisternis.  
Voodoo, armoede en criminaliteit zijn  
grote problemen. Wilt u bidden dat men-
sen die in deze duisternis leven bereikt 
mogen worden met Gods Woord en tot 
geloof komen?  
 
13. Haïti 
Via de alfabetiseringscursus leren mensen 
lezen en schrijven en krijgen zo toegang 
tot Gods Woord. Wilt u bidden voor de 
deelnemers van de cursus? Bid dat zij Gods 
Woord leren lezen en begrijpen.  
 
14. Indonesië 
Bid voor de twaalf personen die via e-mail 
en sociale media contact opnamen en de 
online Project Filippus training hebben 
gevolgd. Hopelijk hebben ze de inhoud van 
de cursus goed begrepen en kunnen zij op 
hun beurt andere zielen bereiken voor 
Christus in hun omgeving. 
 
15. Indonesië 
Wilt u bidden voor het werk in Papoea? 
Bid dat God iedere deelnemer rijkelijk  
zegent met de persoonlijk kennis van 
Christus en dat hun levens zullen verande-
ren door Hem. 
 
16. Albanië  
Wilt u bidden voor een nieuwe kerk in  
Tirana die kortgeleden gesticht is?  
De leiders van deze kerk zijn opgeleid als 
Filippus en zij gaan binnenkort Bijbel-
studiegroepen starten met kinderen,  
jeugd en vrouwen met behulp van Project 
Filippus. 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Gebedskalender 1-30 april 



17. Armenië  
8 maart was het Vrouwendag in Armenië. 
Dit is altijd een geweldige kans om velen 
het Evangelie te brengen. Evangelisatie-
teams uit kerken die met Bible League 
verbonden zijn bezoeken dan vrouwen om 
hen te bemoedigen en Gods Woord met 
hen te delen. Wilt u bidden dat de teams 
veel vrucht op hun werk mogen zien? 
  
18. Burundi  
Wilt u danken dat Steve Bimenyimana  
Project Filippus heeft kunnen starten  
op middelbare scholen in Kinga, Moridja, 
Rutukura Buseruko en Rusiga? Bid alstu-
blieft dat op deze wijze veel scholieren 
bereikt mogen worden.  
 
19. Burundi 
Wilt u danken dat in de provincie Bujum-
bura zo’n  300 deelnemers aan Project 
Filippus zijn begonnen? En wilt u bidden 
voor de deelnemers? Bid dat zij tot geloof 
mogen komen en zelf ook velen mogen 
bereiken.  
 
20. D.R. Congo 
We danken voor geslaagde bijeenkomsten 
met vrijwilligers en docenten om Project 
Filippus uit te voeren. Wilt u danken voor 
de inzet en eenheid die we gezien hebben 
tijdens onze zoektocht naar vrijwilligers bij 
plaatselijke kerken en organisaties? 
 
21. Ethiopië  
We zijn dankbaar voor de Project Filippus 
training in de stad Dilla die aan 75 deelne-
mers is gegeven. Hierdoor konden we ook 
onze band met de plaatselijke kerken ver-
beteren. Kerkleiders gaven aan dat de trai-
ning de gelovigen heeft versterkt op het 
gebied van discipelschap en evangelisatie. 
 
 
 

22. Ethiopië 
Wilt u bidden voor blijvende verandering 
binnen gemeenschappen en het leven van 
gelovigen? En dat mensen het belang  
inzien om de Bijbel te lezen en gehoor te 
geven aan de boodschap. 
 
23. Struggle4Bibles 
Vandaag vindt de Struggle4Bibles plaats op 
een aantal scholen. Dankt u mee dat 
schoolkinderen in Nederland zich inzetten 
voor kinderbijbels voor kinderen in andere 
landen? En wilt u bidden dat de dag goed 
mag verlopen en er veel kinderbijbels  
gesponsord worden? 
 
24. Kenia 
We danken God voor de geslaagde  
ontmoeting met onderwijsambtenaren 
van de regering en schoolhoofden uit het 
district Vihiga. Zij zijn overtuigd dat Gods 
Woord een grote rol speelt bij de vorming 
van het karakter van de kinderen en jeugd 
in deze regio. Dankt u mee? 
 
25. Kenia 
Dankt u mee voor de afronding van Project 
Filippus door 3.000 kinderen van 14 scho-
len in Oost-Kenia? En wilt u bidden voor 
deze kinderen? Dat ze zich blijven  
verdiepen in Gods Woord zodat hun leven 
verandert en ze zich voor verandering in 
hun gemeenschap zullen inzetten. 
 
26. Ghana  
Dank God dat Hij onze gebeden verhoord 
heeft en voorzien heeft in een voertuig 
voor het vervoeren van materialen. Dit 
vergemakkelijkt het transport en daarmee 
ons werk enorm. Wilt u God hiervoor  
danken?  
 
 
 
 

27. Malawi 
Wilt u bidden voor Smart Mapeleka die 
Bijbelstudies is begonnen? Bid voor Gods 
leiding in waar hij mee bezig is. 
 
28. Mozambique 
De kerken in Mozambique zijn nog  
gesloten en religieuze activiteiten en bij-
eenkomsten zijn nog niet toegestaan.  
We gaan momenteel naar Juba om gezin-
nen te bereiken met Project Filippus.  
Wilt u bidden dat God deuren opent? 
 
29. Zuid-Afrika 
We danken God dat de Gemeentestichters 
trainingen in de provincies Vrijstaat en 
Noordwest goed gingen. We zijn dankbaar 
voor de gezegende bijeenkomsten. Wilt u 
bidden dat ze veel vrucht zullen dragen? 
 
30. Tanzania 
We danken God voor de geslaagde Project 
Filippus training in Tinde. Zo’n 30 deelne-
mers zijn getraind tot Filippus, zodat zij in 
staat zijn Project Filippus uit te voeren. 
Wilt u bidden dat ze velen mogen berei-
ken? 
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