Gebedskalender 1-31 augustus
1. Ethiopië
Wilt u bidden voor het werk en de situatie
in de regio Tigray? Bid voor vrede en
veiligheid en dat mensen hoop en troost
mogen vinden in het Woord van God.

gezin tot geloof is gekomen. Ze hebben al
een ander gezin in Telixtlahuaca kunnen
bereiken die open staan voor Zijn Woord.
Moge God doorwerken in het hart van dit
gezin.

2. Haïti
De afgelopen tijd is er veel geweld in ons
land. Pas geleden waren er voortdurende
gevechten tussen gewapende bendes in
Port-au-Prince. Hierdoor zijn veel mensen
hun huis ontvlucht en hebben kerken hun
deuren gesloten. Wilt u bidden voor vrede
en veiligheid?

8. Nicaragua
We danken de Heere voor alles wat Hij
heeft gedaan in ons land! We zijn dankbaar voor de Filippussen die opgeleid zijn.
Moge God deuren blijven openen in dit
land voor evangelisatie en discipelen maken door de trainingen van Bible League.
Bidt u mee?

Woord van God en Jezus leren kennen als
hun Redder en Verlosser.
13. Chili
Wilt u bidden voor alle medewerkers van
Bible League Chili? Er is weer een lockdown van kracht in diverse wijken van Santiago inclusief de wijk waar ons kantoor
staat. Bid dat de Heere Bible League Chili
blijft zegenen ondanks de lockdown.

14. Paraguay
Wilt u bidden dat de Heere een nieuwe
Project Filippus Bijbelstudiegroep zegent.
We vragen dat de Heere Zijn Geest geeft
3. Haïti
9. Argentinië
aan deze groep zodat ze gaan begrijpen
Als gevolg van het geweld en de coronaWilt u bidden voor de komende bezoeken wat God heeft gedaan en dat Hij overvloegolf zijn we Project Filippus studies online aan de verschillende Project Filippus groe- dig is in liefde, barmhartigheid en genade.
gaan geven. We bidden dat de Heere deze pen? Veel van deze gezinnen hebben zich
studies zegent. Bidt u mee?
pas bekeerd. Moge de Heere in hun hart
15. Venezuela
blijven werken.
Wilt u bidden voor de medewerkers,
4. Nepal
vrijwilligers en hun gezinnen? We bidden
Wilt u bidden voor Pabina Rai die een
10. Argentinië
dat de Heere hen in gezondheid bewaart
Bijbelstudiegroep van 15 kinderen leidt?
We blijven bidden voor het studiemaom het Evangelie te kunnen brengen en
Bid dat de kinderen groeien in de wijsheid teriaal dat nog steeds in een opslag staat. mensen op te leiden in het hele land.
van Gods Woord. Wilt u ook bidden voor
De regering heeft er geen aandacht aan
Man Kumar die een andere groep kinderen gegeven vanwege de pandemie, zodat er 16. Venezuela
leidt in Siraha?
geen toestemming is voor verder vervoer. Wilt u bidden dat het studiemateriaal in
Wilt u bidden dat de materialen snel op de Venezuela aan zal komen? Door corona
5. Mexico
juiste plaatsen mogen komen?
zijn er grote hindernissen voor vervoer
Wilt u bidden om gezondheid voor Israel
van materiaal. We vragen dat de Heere
Martinez en Marcelina Rincon, medewer- 11. Colombia
dit zegent.
kers van ons team? Ze zijn al lange tijd
Gemeentestichter Uly uit Cali vraagt uw
ziek en hun gezondheid gaat achteruit.
gebed voor de uitdagingen om het
17. Filippijnen
We bidden voor herstel zodat ze Gods
Evangelie te prediken aan jongeren, met
Wilt u danken voor de voortdurende
werk kunnen voortzetten.
name die betrokken zijn bij de recente
bescherming en goede gezondheid van
gewelddadige stakingen en protesten in
Bible League medewerkers en hun
6. Mexico
Colombia. Een deel staat open voor
gezinnen die wij ervaren?
Gemeentestichter Joel Serrano is een
Project Filippus. Wilt u voor hen bidden?
Bijbelstudiegroep voor kinderen begonnen
18. Filippijnen
in Santiago Jamiltepec. Hij heeft veel kin- 12. Colombia
Wilt u danken voor de meer dan 600 menderen bereikt. Wilt u voor hen bidden?
Pastor Gonzalo Quimbiulco werkt onder
sen die getraind zijn om de alfabetiseringsde inheemse Siwacocha bevolking om het cursus te kunnen leiden? Wilt u bidden dat
7. Mexico
Evangelie te prediken en hun gezinnen tot ze deze cursus als goed instrument zullen
We danken God voor Minerva, die door
discipel te maken. We vragen uw gebed
inzetten om verlorenen te bereiken?
het werk van de Geest samen met haar
dat deze mensen open staan voor het
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Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
19. Filippijnen
Wilt u danken voor de toewijding onder
onze gemeentestichters die erin slagen om
hun werk te blijven doen ondanks de
moeilijke situaties. Wilt u ook bidden voor
de volgende groep gemeentestichters?
20. Indonesië
Wilt u bidden voor zuster Bertha en haar
team, die al 15 jaar werken onder de
Baduy stam. Deze stam leeft in een
afgelegen deel van het oerwoud in het
regentschap Lebak (bekend van Multatuli)
op ongeveer 5 uur rijden vanuit Jakarta.
Hun traditionele religie schrijft voor om
landbouw te bedrijven. Ze staan bekend
om hun afzijdigheid van de buitenwereld.
Onlangs hebben acht gezinnen uit deze
stam besloten Christus te gaan volgen en
moeten nu de gemeenschap verlaten.

23. Albanië
Wilt u danken dat in Lezha 30 nieuwe
gelovigen Project Filippus hebben
afgerond en de waterdoop ontvangen
hebben? Wilt u bidden dat zij het Goede
Nieuws delen met hun vrienden en
familie? Bid dat hun omgeving veranderd
wordt door het Woord van God.
24. Albanië
Een kerk is een campagne begonnen met
Bible League materiaal gericht op de
dorpen in het gebied rond Starove en
Buçimas. Wilt u bidden dat harten open
gaan voor het Evangelie en mensen Hem
leren kennen als de enige God en Heiland
hun leven?

25. Midden-Oosten
We danken God dat de training om de
Bijbelse alfabetiseringscursus te leiden
21. Indonesië
goed verlopen is. Wilt u bidden dat alle
Wilt u bidden voor pastor Daud Ufi, onze
opgeleide docenten vrucht zullen dragen
regiocoördinator in Alor. Behalve zijn eigen door zelf groepen te beginnen?
kerk en bediening leidt hij ook het herstelprogramma voor de gemeenschap na de
26. Midden-Oosten
flitstornado’s en de overstromingen van
In de stad Suez zijn twee Bijbelstudiegroeeen aantal maanden geleden. Veel mensen pen gestart en binnenkort starten nog vier.
zijn hun huis kwijtgeraakt en kerken zijn
Wilt u bidden dat de leiders de liefde en
verwoest.
genade van God kunnen overbrengen aan
iedere deelnemer? Wilt u ook bidden dat
22. Bangladesh
de groepen het programma kunnen
De Project Filippus Bijbelstudies zijn weer afronden zonder oponthoud door corona
begonnen in de meeste gebieden nu de
of gedwongen sluiting? Het zijn onze
lockdown voorbij is. Wilt u bidden dat de eerste groepen in deze stad die bekend
leiders en deelnemers ijverig het Woord
staat als bolwerk van salafisten en moslimvan God bestuderen en delen met anderen broederschap.
die het Evangelie niet gehoord hebben?
27. Zuid-Afrika
In juni heeft Bible League de laatste
module van de Gemeentestichters Training
gehouden in Zeerust in de provincie
Noordwest. Dankt u mee voor de
getrainde gemeentestichters? En wilt u
bidden dat zij velen mogen bereiken?

28. Zuid-Afrika
Wilt u bidden voor een doorbraak in de
Zionist-kerken? Eén voorganger en drie
kerkleden hebben een Project Filippus
training in de provincie Noordwest
bijgewoond en het materiaal gekregen om
Bijbelstudies te organiseren. Helaas heeft
de kerkenraad de training afgekeurd. Ze
vonden het in strijd met de leer van hun
kerk en waren bang om leden te verliezen.
Wilt u bidden dat deze Filippussen niet
ontmoedigd raken maar doorgaan met het
bekendmaken van het Woord van God?
De Zionist-kerken zijn een sekte die
christelijke elementen combineert met
traditionele vormen van verering.
29. Zambia
In Ndola hebben onlangs meer dan 760
mensen Project Filippus afgerond.
Deze vrouwen, mannen en kinderen zijn
gestimuleerd om het Goede Nieuws verder
te verspreiden met behulp van Project
Filippus. Wilt u daarom bidden dat de afgestudeerde Filippussen ook daadwerkelijk
ongelovigen gaan bereiken met het Woord
van God?
30. Brazilië
We bidden de Heere dat Hij werkt in het
hart en de gedachten van alle deelnemers
aan onze eerste online Project Filippus
cursus, waarvoor ongeveer 100 mensen
zich hebben ingeschreven. Mag iedere
deelnemer gevuld worden met de Geest!
31. India
Wilt u bidden voor alle Filippussen die zich
inzetten om Gods Woord te verspreiden?
Er is veel weestand tegen het Evangelie
en soms leidt dat bedreigingen of fysiek
geweld. Wilt u bidden voor moed en
bescherming?
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