Gebedskalender 1-30 mei
1. Mozambique
Wilt u bidden voor de provincie Cabo Delgado, waar terroristen aanvallen plegen en
veel onschuldige mensen hebben gedood?
2. Mozambique
Wilt u danken dat de Bijbels en het studiemateriaal in goede staat zijn aangekomen
in Nampula?
3. Wereldwijd
Bible League zet zich wereldwijd in om
kinderen te bereiken met Gods Woord.
Velen van hen leven in slechte omstandigheden. Wilt u bidden dat we kinderen mogen bereiken met het Evangelie? En dat ze
leren over Gods liefde voor hen en ze tot
geloof mogen komen?

4. Venezuela
Wilt u bidden voor de 9-jarige Raihan Torrealba? Hij moest mee naar bijeenkomsten
waar hekserij plaatsvond. Toen hij via
Project Filippus Gods Woord leerde
kennen wilde hij niet meer mee, omdat hij
Jezus wilde volgen. Zijn ouders raakten
geïnteresseerd in het Evangelie en startten
ook met Project Filippus. Zijn vader is inmiddels ook tot geloof gekomen!
5. Haïti
Wilt u bidden voor Jean Remy? Hij zet zich
in om drugsverslaafden te bereiken. Wilt u
bidden voor zijn Bijbelstudiegroep?
6. Haïti
Denis Pierre Jean, een Filippus in Croix-des
-bouquets, vraagt gebed voor de deelnemers van Project Filippus. De gemeenschap ondervindt een toename in geweld.
Bid om Gods bescherming voor de deelnemers.

7. Dominicaanse Republiek
Pastor Alberto Toribio vraagt gebed voor
10 kerken die hij heeft getraind om Project

Filippus uit te voeren. Wilt u bidden dat ze wereldwijd voor inzet. Wilt u bidden dat
door kunnen gaan nu de activiteiten van- velen bereikt mogen worden met het
wege de pandemie stilliggen? Er is grote
Woord van God?
behoefte aan het Woord.
14. D.R. Congo
8. Venezuela
We danken God dat Hij alles mogelijk
We vragen uw gebed voor de kinderen van maakt in Zijn onmetelijke voorzienigheid.
wie ouders naar een ander land zijn
Gaston Nkulu en een team van vrijwilligers
gegaan. Wilt u bidden dat de Heere hen
hebben Project Filippus gedaan in de getroost? Bid ook dat het Evangelie deze
vangenis van Kasapa. Iedere gevangene
ouders bereikt.
heeft een exemplaar van het Evangelie van
Johannes gekregen. De bijeenkomsten
9. Kenia
vinden plaats in kleine groepjes van tien,
Wilt u bidden dat we samen met onze
die elk het Evangelie bestuderen. Dankt en
partners een effectieve strategie kunnen
bidt u mee?
bepalen voor het werk?
15. D.R. Congo
10.Struggle4Bibles
Wilt u bidden dat we de overige gevangeVandaag is de uitlegdag van de Strugnen ook kunnen bereiken met het Woord
gle4Bibles op een school in Langbroek.
van God? Bid ook voor meer Filippussen
Zij zetten zich via dit sponsorevenement
om de gevangenen in Kipushi, Buluo,
in voor kinderbijbels voor Zuid-Afrika.
Boma en Likasi te bereiken. Bid dat de
Wilt u bidden dat er veel kinderbijbels
gevangenen de Heere Jezus als Heiland en
gesponsord zullen worden?
Heer van hun leven leren kennen door het
bestuderen van Gods Woord.
11. Albanië
Wilt u bidden voor een kerk in Mokra e
16. Filipijnen
Siperme? Ze zijn Project Filippus gestart
Bid voor het werk onder jeugd en kinmet kinderen uit verschillende dorpen.
deren, met name voor de groep van 33
Er doen ruim 100 kinderen mee. Bid dat zij jongeren in Laguna. Moge God pastor
Jezus Christus mogen leren kennen.
Rafael de kracht geven om meer jongeren
te bereiken.
12. Albanië
Eind april vonden evangelisatieacties
17. Zimbabwe
plaats in de wijk Rruga Ura van de hoofd- De 11-jarige Mathias Muzamba verloor zijn
stad Tirana en in Roskovec, een stad in het ouders toen hij 4 jaar oud was. Hij groeit
zuiden van Albanië. Wilt u bidden dat de
op in een weeshuis en leerde daar via Promensen de boodschap van het Evangelie ject Filippus het Woord van God kennen.
zullen begrijpen en tot geloof komen?
Hij is tot geloof gekomen en bidt voor zijn
schoolvriendje die niet gelooft. Wilt u bid13. Wereldwijd
den voor Mathias en zijn schoolvriendje?
Voordat Hij opgenomen werd sprak Jezus
de woorden: “…en u zult Mijn getuigen
18. Colombia
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea
Jean Jaider Gómez is 11 jaar oud en woont
en Samaria en tot aan het uiterste van de bij zijn oma. Zijn vader zit in de gevangenis
aarde.” En dat is waar Bible League zich
en zijn moeder is overleden als gevolg van
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Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
Russisch roulette. Jean Jaider volgt Project
Filippus voor kinderen en vertelt zijn vader
telefonisch alles wat hij daar leert. Wilt u
bidden dat zijn vader ook tot geloof mag
komen? En wilt u bidden voor Jean Jaider?

22. Zambia
Bid voor de uitwerking van Project Filippus
in de sloppenwijk Chipata in Lusaka.
De meeste inwoners leven onder de
armoedegrens. Er is veel alcohol- en drugsgebruik. Dit heeft tot gevolg dat gezinnen
verwaarloosd worden, gevechten uitbreken, huwelijken stuklopen en moordpartijen plaatsvinden. Ook zijn vrouwen en
jonge meisjes betrokken bij prostitutie en
kampen zij met ongewenste zwangerschap
en ziekten. De meesten kennen het Woord
van God niet. Wilt u bidden dat velen
bereikt mogen worden met Gods Woord?

19. Armenië
Mayis (34) woont met zijn vrouw en drie
kinderen in Ararat. Zelf gaat hij niet naar
de kerk. Tot zijn kinderen via Project Filippus tot geloof komen. Op een dag vraagt
één van zijn kinderen huilend waarom hij
niet naar de kerk gaat. Het raakt Mayis en
hij besluit zelf ook Project Filippus te volgen. “God heeft mijn leven echt veranderd
door Zijn Woord. Ik ben tot geloof geko23. Wereldwijd
men en deel het Evangelie nu met de
Dankt u mee voor de uitstorting van de
mensen om me heen.” Dankt u mee?
Heilige Geest en dat Hij ons aanvuurt om
het Evangelie van Jezus Christus over de
20. Midden-Oosten
hele wereld te verspreiden?
Een vertegenwoordiger van Bible League
heeft een presentatie van ons werk voor
24. Tanzania
gevangenen kunnen geven aan de direcWe zijn God dankbaar voor het werk op
teur van de gevangenis in Juba. Hij wacht scholen. Op de hogeschool in Magoto zijn
nu op een telefoontje als antwoord op zijn veel deelnemers gedoopt na het afronden
brief om het werk in de gevangenis te
van de Project Filippus Bijbelstudie. Dankt
beginnen. Wilt u bidden dat God deze deur u mee?
opent voor Project Filippus?
25. Tanzania
21. Zuid-Afrika
We danken God voor Zijn hulp bij de
Momenteel houden we de vierde module afronding van Project Filippus in Samuye
van de Gemeentestichter Training in Vry- door 307 mensen. We hebben ook een
burg in de provincie Noord-West. We dan- training gehouden in de regio Tinde, waar
ken God dat Hij het team van Bible League 40 Filippussen zijn opgeleid. Wilt u voor
en de kerkleiders op reis beschermt. De hen bidden?
kerkleiders zijn verlangend om het Woord
van God te bestuderen en meer kerken te 26. Zimbabwe
stichten. Wilt u bidden dat alle deelnemers Bij de kerken die Project Filippus uitvoeren
bewaard worden en dat er een geestelijke zien we grote groei. Hierdoor is het aantal
doorbraak plaatsvindt in hun bediening en nieuwe aanvragen in één week met ca.
gemeenschap?
83% toegenomen. Er vindt een opwekking
plaats in Zimbabwe. Wilt u onze Almachige
God blijven bidden voor het werk want we
kunnen het niet alleen? Samenwerking,
ook op afstand en via gebed, is essentieel.

27. Struggle4Bibles
Vandaag vindt op een school in Langbroek
de afsluiting van de Struggle4Bibles plaats.
Via dit sponsorevenement zamelen
kinderen geld in voor kinderbijbels in
Zuid-Afrika. Bidt u mee dat de activiteit
goed verloopt en er veel kinderbijbels
gesponsord mogen worden?
28. Zimbabwe
Wilt u bidden voor Project Filippus trainingen in de gebieden Nketa, Silobela, Zinyangeni, Nkayi, Zenka, en Dolahali? We
danken God dat Hij ook deuren opent ver
op het platteland in de regio NoordMatebeleland.

29. Indonesië
Wilt u danken voor de mogelijkheid die
God ons heeft gegeven om christelijke
officieren van het Regionale Militaire
Commando te bereiken?
30. India
Dank de Heere voor de 41 voorgangers
die de Project Filippus training hebben
afgerond in de deelstaat Andhra Pradesh.
Wilt u bidden dat de Geest hen zal helpen
om mensen te bereiken met het Evangelie
van Jezus? Bid ook voor goddelijke
bescherming.

31. Struggle4Bibles
Vandaag is de uitlegdag van de Struggle4Bibles op een school in Doetinchem.
Zij zetten zich via dit sponsorevenement in
voor kinderbijbels voor de Filipijnen. Wilt u
bidden dat er veel kinderbijbels gesponsord zullen worden, zodat we veel kinderen in de Filipijnen mogen bereiken?
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