
1. Armenië 
Binnenkort wordt het Project Filippus  
Bijbelstudiemateriaal voor de rest van 
2022 gedrukt. Wilt u bidden voor de druk-
kerij, de medewerkers en het drukken? 
Bible League Armenië kan niet werken 
zonder deze boekjes.  
 
2. Armenië 
Wilt u bidden voor zuster Tatevik?  
Zij is assistent-gesmeentestichter in de 
provincie Tavush en is zwanger, maar 
kampt met gezondheidsproblemen. Wilt u 
bidden voor een gezonde en gezegende 
bevalling? 
 
3. Struggle4Bibles 
Vandaag vindt op een school in Vlaardin-
gen de afsluiting van de Struggle4Bibles 
plaats. Via dit sponsorevenement zamelen 
kinderen geld in voor kinderbijbels in de 
Filipijnen. Bidt u mee dat de activiteit goed 
verloopt en er veel kinderbijbels gespon-
sord mogen worden? 
 
4. Burundi 
Wilt u bidden voor de diploma-
uitreikingen in de vijf provincies waar Bible 
League trainingen houdt? 
 
5. Ghana 
Via één van de partners van Bible League 
Ghana hebben 37 tieners Project Filippus 
afgerond. Laten we God danken voor deze 
tieners die hun Bijbelstudie hebben  
afgerond. 
 
6. Kenia 
We zijn de Heere dankbaar dat de  
presentatie over Project Filippus aan  
directeuren van basisscholen in de steden 
Narok en Huruma goed is verlopen. De 
schoolhoofden hebben het programma 
goedgekeurd voor hun school. Dankt u 
mee? En wilt u bidden voor de scholieren 
die bereikt mogen worden? 
 
 
 
 

7. Kenia 
We hebben de Project Filippus training 
gehouden voor onderwijzers in Ntulele. 
Laten we bidden dat de getrainde docen-
ten zich zullen inzetten om jonge leer-
lingen tot discipelen te maken. Wilt u bid-
den dat veel jonge leerlingen Jezus zullen 
erkennen als hun Heere en Verlosser? 
 
8. Midden-Oosten 
Wilt u bidden  voor Nadia*? Zij heeft een 
moslimachtergrond maar is tot bekering 
gekomen. Nadat ze in haar eerste stappen 
in het geloof met Jezus haar sluier af heeft 
gedaan, is ze spoorloos verdwenen. Haar 
gelovige vriendinnen hebben niets meer 
van haar gehoord; alle communicatie is 
verbroken. Wilt u alstublieft bidden voor 
haar veiligheid en bescherming en dat ze 
haar geloof in Jezus zal behouden? 
 
9. Mozambique 
Juma is opgegroeid in een islamitisch gezin 
en was toegewijd moslim. Via Project  
Filippus leerde hij Gods Woord kennen en 
kwam tot bekering! Juma ziet het Woord 
van God als het licht dat schijnt in de  
duisternis. Wilt u bidden voor Juma?  
 
10. Mozambique 
We danken God voor bijzondere Project 
Filippus afstudeer-samenkomsten. Alle 
jongeren en zondagsschoolkinderen in 
Muvhundusi hebben een Bijbel gekregen. 
Wilt u bidden voor hun geestelijk welzijn 
zodat ze geestelijk blijven groeien? 
 
11. India 
Prijst de Heere dat we de eerste module 
van de Gemeentestichters Training in 
Madhya Pradesh konden voltooien. Wilt u 
bidden dat God deze gemeentestichters 
zal gebruiken om verlorenen in hun dorp 
te bereiken met het Evangelie dat ze nog 
niet hebben gehoord? In deze staat is een 
anti-bekeringswet van kracht. Veel voor-
gangers zijn gevangen gezet omdat ze het 
Evangelie hebben verkondigd. Bid voor 
wijsheid, bescherming en openingen om 
het Evangelie toch te kunnen delen.  

12 India 
De Gemeentestichter-student Raj heeft 
een nieuwe Project Filippus-groep gestart 
in Uttar Pradesh. Wilt u bidden dat de 
nieuwe leden groeien in Gods Woord? 
Naresh is begonnen met een nieuwe  
alfabetiseringsgroep in Uttar Pradesh.  
Wilt u bidden voor deze leerlingen? 
 
13. India 
Rajendran, één van de leiders van Project 
Filippus wordt geconfronteerd met huis 
uitzetting omdat zijn huisbaas geen  
christelijke activiteit in het huis wil.  
Wilt u bidden dat God hen een geschikte 
plaats geeft waar ze Gods Woord kunnen 
bestuderen? 
 
14. Thailand 
Wilt u danken voor de twee Project  
Filippus cursussen in de provincie Bungkan 
en in Laos? Wilt u bidden dat de Filippus-
sen er op uit gaan en in de kracht van de 
Heilige Geest het Goede Nieuws delen? 
 
15. Malawi 
Laten we blijven bidden voor de Project 
Filippus trainingen die plaatsvinden in 
Zomba en Karonga, in het noorden van 
Malawi. Bidt u mee? 
 
16. Struggle4Bibles 
Vandaag vindt op een school in Ede 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? 
 
17. Sri Lanka 
Prijs God voor de Filippussen training in  
de provincie Uva. Wilt u bidden voor de 
mensen die opgeleid worden? Bid ook  
dat zij velen mogen bereiken.  
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• 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.  



18. Sri Lanka 
Wilt u bidden om vrede en stabiliteit in Sri 
Lanka? Bid dat God Zijn barmhartigheid 
toont en de inwoners zal beschermen  
tegen het kwaad in het land. 
 
 
19. Indonesië 
Wilt u de Heere danken voor het goede 
nieuws dat we kregen van één van onze 
Filippussen in Denpasar op Bali? Ze zijn het 
Project Filippus materiaal voor Kinderen 
gaan gebruiken. De kinderen zijn heel  
enthousiast. Laten we voor deze kinderen 
bidden zodat ze zullen blijven groeien in 
de ware kennis van God.  
 
20. Indonesië 
Wilt u bidden voor onze twee coördinato-
ren in Papoea, ds. Randa en zuster Jeremi-
na Kio? Zij zijn op zoek naar mogelijkheden 
om jongeren en jongvolwassenen in ver-
schillende gebieden in Papoea te bereiken. 
Veel jongeren daar krijgen geen goede 
opleiding vanwege financiële problemen 
en door gebrek aan interesse voor onder-
wijs. Veel jonge mensen vallen daardoor 
ten prooi aan allerlei zonden. Bid dat we 
hen mogen bereiken.  
 
21. Bangladesh 
Ranu is een nieuwe Bengaalse alfabetise-
ringsgroep gestart met 9 vrouwen in de 
deelstaat Rajshahi. Ranu vraagt gebed dat 
God haar in de Heilige Geest leidt en zij 
hen kan helpen leren lezen en schrijven. 
Wilt u voor haar en de deelnemers bid-
den?  
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Bangladesh 
We proberen nieuwe Bengaalse alfabetise-
ringsgroepen te starten in een aantal  
moslimgebieden. Hiervoor houden we een 
docententraining voor nieuwe docenten 
die gaan werken onder de moslimgemeen-
schap. Wilt u bidden dat ze met toegewijd 
hart leren? Na deze training beginnen ze 
met hun alfbetiseringsgroep. Deze Ben-
gaalse alfabetiseringscursussen zijn een 
goed middel om veel ongelovige mensen 
te bereiken. 
 
23. Albanië 
Wilt u bidden voor een kerk in Selite, een 
wijk van Tirana? Deze kerk begint een  
Bijbelstudiegroep voor vrouwen uit de 
omgeving die zich bij de kerk hebben aan-
gesloten na een evangelisatiecampagne. 
Laten we voor hen bidden dat de levens 
van hun familie verandert door Jezus 
Christus! 
 
24. Albanië 
Wilt u bidden voor een kerk in Shkodra, 
een grote stad in het noorden van Albanië, 
waar de bevolking verdeeld is in rooms-
katholiek (50%) en moslim (50%).  
Er bestaat een negatieve sfeer tussen de 
twee religies, die invloed heeft op het 
stadsbestuur en het leven van de mensen. 
Eén kerk is gestart met Project Filippus 
voor kinderen. Wilt u bidden dat deze  
kinderen Jezus Christus leren kennen en 
het Evangelie naar hun familie brengen? 
 
25. Ethiopië 
We danken God dat we 396 Oromo-
sprekenden hebben bereikt in Noordwest-
Shoa via Project Filippus. We hebben ook 
110 Amhaars-sprekenden in Zuid-Centraal-
Ethiopië bereikt. Dankt u mee?  
 
 
 
 

26. Zambia 
Onze lof en dankzegging zij aan de Heere 
voor het werk in de districten Lusaka,  
Ndola en Kapiri Mposhi. We zijn dankbaar 
dat het werk volgens plan is verlopen en 
dat mensen uit deze districten blij waren 
met de trainingen. Elke activiteit was een 
zegen voor de lokale bevolking. Glorie zij 
God voor wat Hij voor Zijn volk en Bible 
League Zambia heeft gedaan. 
 
27. Zimbabwe 
We danken God dat de scholen weer open 
zijn, zowel het basis- als voortgezet onder-
wijs. We hebben al vragen van verschillen-
de scholen binnen naar Project Filippus. 
We zijn zeer blij dat we een positieve  
invloed mogen uitoefenen op jonge levens 
en dat ook de schoolleiding het werk  
omarmt. Dankt u mee? 
 
28. Filipijnen 
Wilt u bidden voor LynLyn Trentado, één 
van de Gemeentestichter-studenten, die 
zich richt op Talisay, Bacolod? Inmiddels is 
er een Bijbelstudiegroep gestart met vier 
deelnemers. Wilt u bidden voor de deel-
nemers en dat er meer mensen aan de 
groep toegevoegd mogen worden? 
 
29. Filipijnen 
Wilt u bidden voor de deelnemers aan de 
Gemeentestichter Training? De komende 
maanden werken ze aan de laatste  
modules. Wilt u bidden dat ze de training 
succesvol afronden en dat ze velen mogen 
bereiken in de gebieden waar ze zich op 
richten? 
 
30. Nepal 
De Sachyai groep is een sekte die bewust 
verwarring zaait onder nieuwgelovigen. 
Wilt u bidden dat de nieuwe gelovigen zich 
niet laten beïnvloeden, maar verder zullen 
groeien in hun geloof? 
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Een krachtig gebed van een  

rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16) 


