Gebedskalender 1-31 januari
1. Wereldwijd
We zijn God dankbaar voor het afgelopen
jaar. Dankt u mee voor alle zegeningen en
alle mensen die bereikt mochten worden
met het Woord van God?

7. D.R. Congo
We zijn dankvoor voor de Project Filippus
training in Kipushi. Alle deelnemers doen
enthousiast mee. De plaatselijke leiders en
voorgangers ondersteunen het programma door hen regelmatig te bezoeken en
te adviseren. Wilt u bidden dat de
deelnemers kracht krijgen om levende
getuigen van het Woord te zijn?

2. Wereldwijd
We willen het nieuwe jaar in gebed
brengen. Wilt u bidden voor het werk
wereldwijd? Bid dat velen het Evangelie
mogen horen en tot geloof mogen komen. 8. Ghana
Wilt u danken voor de geslaagde training
3. Albanië
van vrijwilligers en kinderwerkers voor de
Wilt u bidden voor Risili, een dorp met een eerste Bijbelstudies? 98 mensen uit ons
moslim-meerderheid? Een echtpaar voelt werkgebied zijn nu opgeleid. We danken
zich geroepen om daar te evangeliseren en God voor Zijn goedheid.
begint met Bijbelstudies. Laten we bidden
dat de dorpelingen zullen luisteren naar de 9. Ghana
prediking van het Evangelie en zij honger We zijn dankbaar voor de afstudeercerekrijgen naar het Woord van God.
monies in december. Op circa 30 scholen
werd door ongeveer 2400 studenten
4. Armenië
Bijbelstudie gedaan. Wilt u bidden dat
Een kerk in Sevan bidt al langer voor een
deze jongelui de lessen in praktijk
nieuw kinderwerk. God heeft hun gebed
brengen?
beantwoord: er is nu een nieuwe Project
Filippus kindergroep begonnen onder
10. Kenia
leiding van zuster Ani. We vragen gebed
Wilt u bidden voor Kenia? Delen van het
voor de kinderen en hun ouders. Wilt u
land waaronder Narok, Kajiado, Laikipia
bidden om wijsheid en kracht voor zuster en het noorden hebben te kampen met
Ani om het werk te doen?
extreme droogte. Op sommige plekken is
meer dan een jaar geen regen gevallen.
5. Armenië
Deze droogte maakt het werk voor onze
Wilt u blijven bidden voor ons land, de
partners erg moeilijk. Sommigen moesten
grenzen en de soldaten? De spanning in de verhuizen met hun familie en vee. Daargrensregio neemt weer toe, met dodelijke door is de voortgang van Project Filippus
slachtoffers tot gevolg. Onze gemeenteernstig vertraagd. Wilt u bidden dat de
stichter Arthur vraagt gebed voor zijn zoon HEERE regen geeft in deze gebieden?
die soldaat is. Zijn vriend is aan de grens
omgekomen op 6 december. Wilt u bidden 11. Midden-Oosten
dat de Heere dit gezin vertroost?
In december heeft ons team een alfabetiMoge de Heere ons land en onze soldaten seringscursus gegeven aan een groep
behoeden en beschermen.
Syrische vluchtelingen. Wilt u bidden voor
de cursus en de deelnemers, die Gods
6. Burundi
liefde en barmhartigheid nodig hebben?
Wilt u danken voor Project Filippus in de
Bid ook voor het team.
Kirundi-taal bij kerken? Het programma op
de scholen ligt nu even stil vanwege de
examentijd en de kerstvakantie.







12. Zuid-Afrika
Aan God zij de glorie! De bijeenkomsten
met onze docententrainers zijn deze
maand heel goed verlopen. We hebben
hen bezocht in 3 provincies en hadden fijn
contact met hen en konden hen bemoedigen. We hebben ook 5 nieuwe docententrainers opgeleid in de provincie Gauteng
en ook diverse Filippussen voor scholen en
kerken in Soweto en omstreken. Dankt u
mee?
13. Zuid-Afrika
Pastor Mokgotlho, één van onze docententrainers in de provincie Noord-West, is
getroffen door de bliksem en in het ziekenhuis opgenomen. Hij liep een gebroken
hand, linkerpols en kaak op. Hij is nu weer
thuis. We bidden voor een spoedig en volkomen herstel.
14. Tanzania
We danken God voor twee Project Filippus
diploma-bijeenkomsten, in Usanda en in
Iselamagazi. Deze dorpen liggen in landelijk gebied met veel landbouw en een
verarmde bevolking. Project Filippus
schenkt deze mensen Bijbels, die ze anders
niet hadden kunnen kopen. Dank God voor
de afstudeerders en bid dat ze Zijn
getuigen worden in hun omgeving.

15. Zambia
Wilt u danken voor de 27 politieagenten
die hun leven overgegeven hebben aan
de Heere Jezus Christus? Ze kwamen in
aanraking met Gods Woord door middel
van Project Filippus op initiatief van hun
collega’s. Bid dat ze moedig genoeg zijn
om anderen te bereiken en dat hun aantal
binnen de politie zal groeien.
16. Zimbabwe
We danken de Heere omdat leerlingen op
twee basisscholen en één middelbare
school Project Filippus hebben afgerond.
In totaal hebben 990 jongeren en 1.002
zondagsschoolleerlingen een Bijbel
ontvangen!

De meeste punten komen rechtstreeks van onze partners in de projectlanden. Daarom wordt er soms in wij-vorm gesproken.
Project Filippus: via deze Bijbelstudie leren deelnemers de Bijbel lezen, begrijpen, toepassen en uitdragen naar hun omgeving .
Project Filippus training: deelnemers worden getraind om Project Filippus zelf te leiden in hun omgeving.
Filippus: iemand die geslaagd is voor de Project Filippus training en de Bijbelstudie niet zelf geeft.
* dit is niet de echte naam, maar wegens veiligheid gebruiken we een fictieve naam.
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Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
17. Ethiopië
Wilt u danken voor de 40 Amhaarssprekenden in Arsi Negele en in de gevangenis van Durame die we konden bereiken
en voor de 12 Oromo Bijbelstudieafstudeerders in West-Shoa?
18. Ethiopië
De oorlog in en rondom Tigray is zeer
zorgelijk. Veel onschuldige burgers lijden
onder deze oorlog. Afgelopen juni is een
kerk in deze streek volledig verwoest. We
vragen u om te bidden voor de mensen in
Tigray en de omliggende regio’s die te lijden hebben onder de oorlog. Bidt u mee?
19. Ethiopië
Wilt u bidden voor de Filippussen in
Ethiopië? Zij zetten zich onder zware
omstandigheden in om het Evangelie
verder te verspreiden. Wilt u voor hen
bidden? En wilt u bidden dat Gods Woord
veel harten mag raken?

23. India
Een Project Filippus Bijbelstudiegroep in
Uttar Pradesh is aangevallen tijdens het
bidden. Een paar dorpelingen stormden
naar binnen en waarschuwden de
voorganger om geen Bijbelstudies meer
te houden. Op een andere plek, in Bihar,
drong een aantal fanatieke hindoes een
gebedsdienst binnen met een wapen. Ze
dwongen de voorganger om te stoppen.
Wilt u bidden voor de vervolgde kerk in
India?
24. Thailand
Wilt u bidden voor het evangelisatiewerk
dat deze winter plaatsvindt onder de naam
"Het Woord van God planten in mensenlevens"? Bid dat veel mensen en gezinnen
in Thailand open zullen staan voor het
Evangelie.

25. Indonesië
We zijn dankbaar voor Project Filippus
op interkerkelijke basis op Sulawesi.
20. Nederland
Ongeveer 20 christelijke jongerenwerkers
Vanwege uitbreiding zijn we op zoek naar deden mee aan deze online training. Ze
iemand die het team in Nederland kan
gaan het materiaal van Project Filippus
komen versterken. Er is een vacature voor gebruiken als studiemateriaal voor 800
een event-medewerker. Wilt u bidden
studenten in hun gebied. Wilt u voor hen
voor een geschikte kandidaat?
bidden?

28. Bangladesh
Twee nieuwe alfabetiseringsgroepen met
in totaal 18 deelnemers zijn gestart.
Wilt u bidden dat iedereen leert lezen en
schrijven en Jezus Christus leert kennen en
tot geloof komt?
29. Bangladesh
Er zijn twee nieuwe Project Filippus Bijbelstudiegroepen gestart met in totaal 22
jonge mannen, vrouwen en kinderen.
Wilt u bidden dat zij de Heere Jezus leren
kennen?
30. Bangladesh
In Bangabari zijn veel Bijbelstudiegroepen
gestart als gevolg van de Gemeentestichter Training. De meeste mensen in
dit gebied zijn hindoe of moslim. Wilt u
bidden dat God de trainers leidt met Zijn
Geest om het Goede Nieuws te prediken
aan ongelovigen en dat velen in dat gebied
tot geloof mogen komen?

31. Peru
We vragen uw gebed voor de kerk in Peru
om leiding van de Heilige Geest bij bij het
verspreiden van het Evangelie van
Johannes. Ook vragen we gebed voor
jongeren in de steden San Juan De
Miraflores en Villa El Salvador.
21. Nepal
26. Indonesië
Ons gebed is dat ze de Heere leren kennen
Wilt u bidden voor de 70 nieuwe gemeen- Wilt u bidden dat onze Bijbelse alfabetise- door het bestuderen van het Evangelie van
testichters in heel Nepal? Dat God hen
ringscursussen bij twee plaatselijke kerken Johannes.
sterkte om het Evangelie te delen en
in Bali door kunnen gaan? De cursussen
kerken te stichten in onbereikte regio’s.
zijn opgestart door 13 vrijwillige docenten.
22. India
We danken de Heere dat de Gemeentestichter Training in het zuiden van India,
is afgerond. We vragen God de gemeentestichters te zegenen bij het stichten van
kerken in Zuid-India.

27. Filippijnen
Wilt u danken voor de 97 Filippussen die
we in december konden opleiden? Moge
de Heere met hun mee gaan om Project
Filippus in praktijk te brengen bij anderen.
We bidden dat vele mensen voor de Heere
gewonnen worden door middel van hun
getuigenis.
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