
1. Albanië 
Wilt u bidden voor Ylli, onze broeder in 
Christus? Hij is gastarbeider in België en 
wil een nieuwe gemeente stichten onder 
Albanezen daar. Hij neemt in november 
deel aan onze Gemeentestichter Training, 
en is reeds opgeleid als Filippus en heeft 
voldoende materiaal. 
 
2. Albanië 
Wilt u bidden voor onze nieuwe partner in 
Korça? Ze zijn twee Bijbelstudiegroepen 
begonnen met behulp van Project Filippus-
materiaal. Wilt u bidden dat de mensen 
die het Woord van God bestuderen Jezus 
Christus leren kennen? 
 
3. Armenië 
Op 13 september begon het Azerbeid-
zjaanse leger een aanval in de grensregio's 
van Armenië. Troepen gebruiken artillerie, 
groot-kaliber geweren en drones in de 
richting van Armeense militaire posities, 
dorpen en steden zoals Goris, Sotk, Jermuk 
en Vardenis. Bid alstublieft om vrede in dit 
gebied; we willen de gruweldaden van de 
oorlog niet opnieuw meemaken. 
 
4. Burundi 
We zijn dankbaar dat we in de provincie 
Muramvya Project Filippus hebben  
afgerond met een dankdienst, waarbij  
we 88 Bijbels in het Kirundi aan de nieuwe 
Filippussen hebben uitgedeeld. 
Dankt u mee? 
 
5. Burundi 
Er heeft een Project Filippus afstudeer-
ceremonie plaatsgehad op het lyceum in 
Karurama. Daar hebben we meer dan 200 
Bijbels uitgedeeld aan de nieuwe Filippus-
sen op twee scholen. Dankt u mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wereldwijd 
Vandaag houden alle medewerkers van 
Bible League wereldwijd een dag van  
gebed. We bidden voor de missie, voor  
het werk, voor Zijn leiding, voor mensen 
die nog niet bereikt zijn en danken voor 
alles wat Hij gegeven heeft en voor de 
mensen die bereikt zijn. Bidt en dankt u 
met ons mee?  
 
7. D.R. Congo 
Begin september heeft onze Project Filip-
pus docent 20 soldaten mogen opleiden. 
Wilt u bidden dat vele militairen nieuw 
leven in Jezus Christus ontvangen en dat 
degenen die al nieuw leven in Jezus Chris-
tus hebben ontvangen geestelijk worden 
gevoed en gesterkt om een godvruchtig 
leven te leiden? Bid voor de geestelijke, 
emotionele, sociale en fysieke noden die 
de soldaten hebben om te wandelen als 
kinderen van God. 
 
8. Ethiopië 
We danken God dat we Project Filippus 
konden houden voor honderden Amhaars-
sprekenden in een internationale kerk in 
West-Ethiopië  en in een kerk in Wolayita 
in Zuid-Ethiopië. Dankt u mee? 
 
9. Ethiopië 
Wilt u danken dat honderden Oromo-
sprekenden en zes Engelstaligen onlangs 
Project Filippus hebben afgerond bij een 
kerk in Selalee in Noordwest Shoa? 
 
10. Ghana 
Bible League Ghana heeft de laatste  
module van de Gemeentestichter Training 
gehouden in de regio West-Noord.  
We danken God dat alles goed is verlopen. 
We kijken nu uit naar de afstudeerdienst 
van deze gemeentestichters. Laten we God 
danken voor Zijn trouw. 
 
 
 
 
 
 

11. Ghana 
De Wereldwijde Evangelie Kerk, één van 
de belangrijkste partnerkerken in het 
Adenta-district, is van plan Bible League 
materiaal te gebruiken. Er komt een  
Project Filippus training voor kerkleiders 
die hen helpt bij het starten van deze vorm 
van evangelisatie. Wilt u bidden dat de 
start van deze activiteit succesvol  
verloopt? 
 
12. Ghana 
We hebben recent een universitair docent 
en drie studenten verloren door een dode-
lijk auto-ongeluk. Verschillende anderen 
die op weg naar de Volta-regio waren zijn 
gewond geraakt. Veel studentengroepen 
aan de Universiteit van Winneba gebrui-
ken jaarlijks het Project Filippus-materiaal 
voor evangelisatie en bij het stichten van 
gemeentes. Deze trieste gebeurtenis is van 
invloed op ons werk. Wilt u bidden dat de 
Heere de nabestaanden zal troosten in 
deze moeilijke tijden? 
 
13. Kenia 
Verschillende provincies in Kenia kampen 
momenteel met droogte. Ook onze  
partners in deze provincies zijn in hun  
bediening en levensonderhoud getroffen. 
Wilt u bidden dat God de droogte afwendt 
en er voldoende regen komt? 
 
14. Nederland 
We zijn op zoek naar iemand die het team 
in Nederland komt versterken tijdens 
zwangerschapsverlof. Er is een vacature 
voor een officemanager. Wilt u bidden 
voor een geschikte kandidaat? 
 
15. Zuid-Soedan 
Bible League is van plan om groepen vrij-
willigers in te zetten voor hun activiteiten 
in alle plaatsen. Wilt u bidden dat God 
trouwe vrijwilligers geeft om samen de 
Heere te dienen? 
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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.  



16. Zuid-Soedan 
We willen samenwerken met andere  
bedieningen die actief zijn in Zuid-Soedan 
zodat we mensen kunnen bereiken met 
het Woord van God. We kijken ernaar uit 
om op plekken te komen waar andere  
organisaties met beperkte middelen en 
zelfs zonder Bijbels evangeliseren. We 
gaan hen ondersteunen met Bijbels en 
materiaal. Wilt u bidden voor een goede 
samenwerking? 
 
17. Mozambique 
We danken God dat we de Gemeente-
stichter Training in Machava in september  
hebben kunnen afronden met 52 gemeen-
testichters. Vijftig van hen hebben al  
kerken geplant; alle eer daarvoor zij aan 
God. 
 
18. Tanzania 
We hebben een Project Filippus afstudeer-
dienst gehouden aan de middelbare school 
in Machochwe. We danken God voor de 
leerlingen die de Bijbelstudies hebben  
afgerond en bidden dat de cursus een  
blijvende impact in hun leven zal hebben. 
 
19. Sri Lanka 
We zijn dankbaar dat de vierde module 
van de Gemeentestichter training in 
Chilaw is afgerond. Wilt u bidden dat de 
deelnemers veel mensen mogen bereiken 
in het gebied waar ze werken? 
 
20. Thailand 
Prijs God voor het jeugdkamp met 200 
jongeren dat we in september mochten 
houden in Roi Et. Er waren zowel gelovige 
als niet gelovige jongeren aanwezig, die 
alleen toegang hebben gekregen tot Gods 
Woord. Dankt u mee?  
 
 
 

21. Thailand 
Wilt u bidden en danken voor de twee 
nieuwe Alfabetiseringsgroepen die gestart 
zijn? Bid dat de deelnemers het Evangelie 
leren kennen tijdens de cursus en dat zij 
tot geloof mogen komen.  
 
22. Vietnam 
Wilt u bidden voor de Cham stam?  
We hebben hen voorzien van Bijbels en 
studiemateriaal en inmiddels zijn er al 
meer dan 50 mensen uit de stam tot  
geloof gekomen! Bid dat zij verder mogen 
groeien en ook anderen mogen bereiken.  
 
23. Vietnam 
Deze maand vindt in de K’ho stam en de 
Barnah stam een Project Filippus training 
plaats. Bid dat hierdoor velen enthousiast 
zullen worden en Gods Woord via het  
project verder verspreid zal worden.  
 
24. Bangladesh 
Rikta is een nieuwe Alfabetiseringsgroep 
begonnen met 15 deelnemers. Ze zijn allen 
afkomstig uit een Hindoegemeenschap. 
Bid dat ze de Waarheid zullen ontdekken 
en tot geloof mogen komen.  
 
25. Wereldwijd  
Wereldwijd leven veel kinderen in  
armoede. Gezinnen verdienen net genoeg 
om van te leven. Geld voor een Bijbel is er 
niet. En al helemaal niet voor een kinder-
bijbel. Bible League zet zich in om ook  
kinderen te bereiken met het Woord van 
God. Wilt u bidden dat we veel kinderen 
mogen bereiken? 
 
26. Wereldwijd 
Wanneer kinderen bereikt worden met het 
Evangelie, vertellen ze daar thuis ook over. 
We zien dat niet alleen de kinderen, maar 
ook hun gezinnen en families bereikt  
worden.  

Wilt u bidden dat we niet alleen de  
kinderen bereiken via Project Filippus voor 
kinderen, maar via hen ook hun gezinnen 
en families?  
 
27. Bangladesh 
Chichelia is gestart met Project Filippus in 
een dorp waar slechts 7 van de 35 families 
christen is. Wilt u bidden dat er meer  
families bereikt mogen worden met het 
Woord van God?  
 
28. Philippines 
We zijn dankbaar dat in september  
eindelijk weer een fysieke Project Filippus 
training kon plaatsvinden. We zijn  
bemoedigd door het enthousiasme en de 
positieve reacties van de nieuw getrainde 
Filippussen. Wilt u bidden voor deze Filip-
pussen? Bid dat ze velen mogen bereiken.  
 
29. Philippines  
In september zijn 66 mensen online  
getraind tot Filippus. Een groot deel van 
hen gaf aan ook deel te willen nemen aan 
de Gemeentestichter training. Wilt u  
bidden voor de deelnemers? Bid dat ze 
veel mensen mogen bereiken met Gods 
Woord.  
 
30. India 
Shiv, een Gemeentestichter student, heeft 
twee nieuwe Project Filippus groepen  
gestart in het gebied waar hij zich op richt. 
Wilt u bidden voor de deelnemers? Bid dat 
zij Gods Woord leren lezen en begrijpen en 
tot geloof mogen komen. 
 
31. Malaysia 
Dankt u mee voor de 67 mensen die  
Project Filippus of de Alfabetiseringscursus 
hebben afgerond?  
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Een krachtig gebed van een  

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


