
1. Mexico 
Nadat de zoon van Chapo Guzmán  
gevangen is genomen, brak een golf van 
geweld uit in de deelstaat Sinaloa. Dit 
heeft gevolgen voor de Project Filippus 
Bijbelstudies in dit gebied. Wilt u bidden 
dat God onze broeders en zusters  
beschermt en dat deze situatie ophoudt 
zodat de Bijbelstudies door kunnen gaan? 
 
2. Albanië 
Wilt u danken voor de bemoedigende en 
geslaagde evangelisatie-acties tijdens 
Kerstmis in Albanië? We konden het  
Evangelie delen met 10.000 kinderen! Wilt 
u bidden dat ze naar het kinderwerk van 
hun kerk blijven komen? We bidden ook 
voor hun familie en directe omgeving.  
 
3. Armenië 
Lokale kerken houden evangelisatie-acties 
op middelbare scholen in Jeghvard, Zora-
van, Aragyugh, Saralanj, Buzhakan, Zovuni, 
Nor Yerznka en Nor Artamet. Wilt u bidden 
voor deze geweldige gelegenheid om het 
Evangelie naar deze scholen en leraren en 
leerlingen te brengen?  
 
4. Democratische Republiek Congo 
Wilt u bidden dat het Evangelie bekend 
wordt in Makolongulu en andere door 
hekserij beheerste gemeenschappen?  
Bid dat steeds meer mensen tot de Heere 
Jezus Christus als hun Verlosser zullen  
komen. Wilt u ook bidden dat de Heere 
meer docenten, vrijwilligers en evangelis-
ten geeft die moedig durven opstaan en de 
hand reiken aan mensen die vastzitten in 
hekserij? 
 
5. Ethiopië 
We prijzen God dat we Project Filippus 
Bijbelstudies konden starten onder  
Amhaars-sprekenden in Zuid-Ethiopië en 
onder Engelstaligen in Centraal-Ethiopië. 
Ook hebben honderden Amhaars-
sprekenden uit Geyota-Ebala (in Zuid-
centraal Ethiopië) hun cursus afgerond. 
Dankt u mee? 
 

6. Midden-Oosten 
We zijn dankbaar dat we een twee-
wekelijkse Zoom-bijeenkomst zijn gestart 
waarin we met alle vrijwilligers bidden 
voor het werk. Wilt u bidden dat deze  
online bijeenkomsten doorgaan? Bid voor 
fijngevoeligheid en richting. Dat God elke 
obstakel wegneemt. Bid dat de boze er 
niet in slaagt om het werk neer te halen. 
 
7. Midden-Oosten 
Een kerk in het centrum van Caïro stuurde 
ons een gebedsverzoek over een moslima 
genaamd Fatima*. Ze had over Jezus  
gehoord en veel over Hem gelezen en  
bezocht de kerk. Ze had een lang gesprek 
met de predikanten over de vleeswording 
van Jezus en de Drie-eenheid. Ze heeft een 
nieuw testament en enkele christelijke 
boeken meegenomen om te lezen. Ze is 
nog niet  tot geloof gekomen, maar God is 
in haar aan het werk. Ze is op zoek naar de 
waarheid. Wilt u voor haar bidden, dat zij 
gered mag worden vanuit de duisternis 
naar het licht van het Evangelie? 
 
8. Mozambique 
Tijdens de kerstperiode mochten we  
getuige zijn van de waterdoop van nieuwe 
gelovigen in Matxiane,. Zij zijn tot geloof in 
Jezus Christus gekomen tijdens Project  
Filippus. Wij prijzen God daarvoor. Dankt u 
mee? 
 
9. Tanzania 
We danken God dat het Evangelie schijnt 
in Mara en daar een einde maakt aan  
heidense praktijken. In januari hebben we 
een dankdienst gehouden in een kerk ter 
ere van het feit dat vijftien jongens en 
veertien meisjes ontsnapt waren aan het 
ritueel om besneden te worden. Deze  
tieners hadden getuigd van hun christelijke 
standpunt tegenover de traditionele  
praktijken, een krachtig getuigenis voor de 
gemeenschap en de regering. De regering 
stuurde een politieagent om de ceremonie 
bij te wonen. De regering heeft lang  
geprobeerd tienerbesnijdenis, met name 
vrouwelijke genitale verminking (VGV), 

tegen te gaan maar dat is niet gelukt.  
De functionaris bedankte de kerk dat het 
gelukt was om dergelijke tradities te  
veranderen. We danken God voor deze 
overwinning. Onze visie is om een 
generatie te zien die vrij is van afgoden en 
schadelijke praktijken. 
 
10. Tanzania 
Wilt u bidden dat kerkleiders en Filippus-
sen doorgaan met het organiseren en aan-
moedigen van mensen om Bijbelstudies te 
volgen? Kerken in Mara waarderen Bible 
League enorm vanwege de unieke aanpak. 
De cursussen zijn tot troost geweest voor 
dorstige mensen.  
 
11. Sri Lanka 
We zijn dankbaar voor de start van de  
kindergroep in in de provincie Uva. Wilt u 
bidden voor groei van deze groepen? 
 
12. Sri Lanka 
Prijs God voor de celgroep in een kerk in 
Horona in de westelijke provincie. Wilt u 
bidden dat deze gelovigen zullen groeien? 
 
13. Thailand 
Wilt u bidden voor de 15 nieuw opgeleide 
docenten van de Bijbelse Alfabetiserings-
cursus, dat ze de kans krijgen om alfabeti-
seringscursussen te organiseren? 
 
14. Thailand 
Wilt u bidden dat al onze Bijbelse Alfabeti-
seringsgroepen in Thailand de cursus zon-
der obstakels kunnen voltooien? Bid om 
Gods wijsheid en leiding bij ons onderwijs. 
 
15. Filippijnen 
Prijs de Heere voor de 14 Filippussen die 
tijdens de eerste online training van het 
nieuwe jaar zijn opgeleid. Wilt u bidden 
dat zij zelf Bijbelstudies gaan geven? 
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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. Filippijnen 
Wilt u danken dat we de predikanten in 
Gubat, die ons Project Filippus-programma 
gebruiken, konden ontmoeten? Elke week 
geven 5 predikanten les aan in totaal 25 
kleine groepen. 75 jonge mensen leiden 
elke week Bijbelstudies met behulp van 
het materiaal van Project Filippus. Er zijn 
docenten bij die kinderen leren lezen en 
schrijven met christelijk materiaal. Wilt u 
bidden dat hun werk zal blijven bloeien? 
 
17. Filippijnen 
We danken dat de groep van onze  
Alfabetiserings-docent Jenefer Lucero de 
hele studie heeft afgerond. Jenefer Lucero 
heeft zelf de Gemeentestichter Training in 
2022 gedaan. Wilt u bidden dat haar leer-
lingen en hun familie bereikt worden via 
het werk van Bijbelse Alfabetisering? 
 
18. Nepal 
Wilt u de Heere danken voor Zijn voort-
durende genade, bescherming en leiding? 
We zijn dankbaar dat de Gemeentestichter 
Training in het uiterste westen van Nepal 
is afgerond. Wilt u bidden dat door  
evangelisatie gemeenten gesticht zullen 
worden en mensen tot discipelen gemaakt 
worden? 
 
19. Nepal 
We zijn de Heere dankbaar voor twee  
trainingen die we in het district Dhangadi 
gehouden hebben. Wilt u bidden dat alle 
Filippussen het Woord van God met  
mensen gaan delen en veel mensen tot de 
Heere mogen komen? 
 
20. Indonesië 
Broeder Daniel* heeft op acht plaatsen 
Project Filippus training gegeven onder  
de Batak-bevolking met als doel om 250 
Filippussen en 1800 deelnemers te berei-
ken. Wilt u bidden voor de Filippussen en 
de deelnemers van Project Filippus? 

21. Maleisië 
Wilt u bidden dat alle deelnemers van  
cursussen trouw blijven en in vuur en vlam 
komen te staan om discipel te worden, 
doordat zij een ontmoeting met de Heere 
Jezus krijgen en een levende relatie met 
Hem in hun dagelijks leven? 
 
22. Bangladesh 
We zijn dankbaar voor de nieuwe  
Bengaalstalige alfabetiseringsgroep in het 
noorden van Bangladesh. In deze nieuwe 
groep zitten negen vrouwen uit de Santali-
gemeenschap. Wilt u bidden dat deze 
vrouwen behalve leren lezen en schrijven 
ook het Evangelie leren kennen? 
 
23. Bangladesh 
De vierde module van de Gemeentestich-
ter Training is begonnen met 25 deel-
nemers. Wilt u bidden dat alle deelnemers 
met vreugde in het hart kunnen leren en 
het geleerde in praktijk brengen in hun 
leven en bediening? En dat zij bijdragen 
aan de geestelijke groei van hun  
plaatselijke kerk. 
 
24. Haïti 
Chrisma Lomangue, een gemeentestichter 
in opleiding, vraagt gebed voor Paulson, 
een tiener in zijn Bijbelstudiegroep. 
Paulsons ongelovige moeder verhindert 
hem de Bijbelstudiegroep bij te wonen. 
Wilt u bidden voor Paulson en zijn  
moeder? 
 
25. India 
We danken God voor Zijn genade en  
bescherming jegens dominee Andar* en 
twee gelovigen die weer zijn vrijgelaten. 
Onlangs werden ze gearresteerd door de 
politie omdat ze een gebedsbijeenkomst 
hielden. Wilt u bidden dat de Heere hen 
kracht geeft om voor Zijn Koninkrijk te 
werken? 
 

26. India 
Voorganger Chandra*, een gemeentestich-
ter, wordt vervolgd door de dorpsleiders. 
De extremisten hebben hem gewaar-
schuwd om de huiskerk stop te zetten. 
Wilt u bidden om Gods bescherming? 
 
27. India 
Broeder Josha* is een evangelist die werkt 
onder afgodenaanbidders, maar met  
behulp van Project Filippus materiaal heeft 
hij drie mensen bereikt en is een celgroep 
begonnen. Wilt u bidden voor geestelijke 
groei van de deelnemers en voor groei van 
de celgroep? 
 
28. India 
Dominee Dani*, een gemeentestichter,  
is een celgroep begonnen onder bos-
bewoners. Vier gezinnen hebben zijn  
celgroep bijgewoond maar zij werden  
vervolgens door de dorpelingen verbannen 
uit het dorp en leven nu in het oerwoud, 
waar geen voorzieningen zijn om te  
overleven. Wilt u bidden voor hun  
lichamelijke en geestelijke situatie? 
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Een krachtig gebed van een  

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


