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De landen in Centraal-Azië zijn 
allemaal voormalige Sovjetsta-
ten en tot op heden heeft Rus-
land veel politieke en economi-
sche invloed. Bid dat de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne 
het werk van de GZB in Cen-
traal-Azië niet zal belemmeren. 
Bid ook voor onze Russische 
partnerorganisatie waarmee we 
samenwerken in Centraal-Azië.

Veel Centraal-Aziaten hebben 
familieleden die in Rusland als 
gastarbeider werken en geld 
naar huis sturen. Veel van deze 
gastarbeiders zijn in de proble-
men geraakt door de sancties 
tegen Rusland. Sommigen heb-
ben geen geld om terug naar 
huis te gaan. Bid voor hen die zo 
in moeilijke situaties zijn terecht-
gekomen.

De ramadan is net voorbij. 
Steeds meer mensen in Cen-
traal-Azië vasten in de hoop 
er iets voor terug te ontvan-
gen. Bid voor hen die echt op 
zoek zijn naar God, dat ze een 
ontmoeting met Jezus zullen 
hebben (Mattheüs 7:7-8).

Simone* werkt in een opvang-
huis voor vrouwen die te maken 
hebben met huiselijk geweld. Er 
worden veel moeders opge-
vangen die zelf nooit een veilige 
opvoeding hebben genoten. 
Er gaat dan ook veel mis bij de 
opvoeding van hun eigen kinde-
ren. Bid voor geduld, liefde en 
wijsheid in het omgaan met deze 
moeders en kinderen.

Dank God dat we in Nederland 
mogen leven in vrijheid. Op veel 
plekken op deze wereld is dat 
wel anders en lijden mensen 
onder oorlog en geweld. Meer 
dan 80 miljoen mensen zijn op 
de vlucht. Bid om Gods nabijheid 
en ontferming voor hen.
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We bidden de komende dagen 
voor de kleine protestante ker-
ken in Tsjechië. Hoewel de secu-
larisatie groot is en missionair 
werk erg moeilijk is, zoeken zij 
naar manieren om Gods liefde 
te delen. Daar werken Leendert 
en Nelleke Wolters in Praag 
ook aan mee. Bid om zegen op 
dit werk, bid om nieuwe wegen, 
nieuwe vormen. Dank God dat 
voor Hem niets onmogelijk is!

Door de oorlog in Oekraïne zijn 
er meer dan 300.000 vluchte-
lingen in Tsjechië aangekomen. 
We zijn dankbaar dat in het hele 
land christenen samen met hun 
niet-gelovige landgenoten actief 
zijn in de opvang, huisvesting en 
zorg voor deze mensen. Laten 
we danken voor deze gastvrij-
heid en bidden om een einde aan 
de oorlog.

De familie Wolters heeft de 
afgelopen twee maanden het 
gebruikelijke werk ingewisseld 
voor zorg voor Oekraïense 
vluchtelingen. Samen met 
hun kerk dragen ze zorg voor 
meer dan 50 mensen. De meest 
actuele gebedspunten vindt u 
op www.gzb.nl/woltersinpraag. 
Wilt u bidden voor de familie 
Wolters, dat ze in deze crisistijd 
tijd houden voor elkaar?

Onder de Oekraïense vluch-
telingen bevinden zich veel 
christenen. Openlijk spreken ze 
over hun geloof – heel anders 
dan men in Tsjechië gewend is. 
Laten we bidden voor de kleine 
kerken in het land, dat zij in hun 
missionaire opdracht gezegend 
mogen worden door hun Oek-
raïense broeders en zusters en 
dit seculiere land het Evangelie 
mag horen.
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De afgelopen maanden is er veel 
tijd gestoken in de voorbereidin-
gen van de Pinkstercampagne 
van de GZB. We danken dat sa-
men met de gemeenten er een 
mooi programma is ontwikkeld 
en we bidden om Gods zegen en 
Zijn aanwezigheid in alle onder-
delen van het programma.

Vandaag hopen onze gasten uit 
het buitenland in Nederland te 
arriveren. Bid dat alle ontmoe-
tingen met ds. Sixto Hernandez 
(Colombia), Natalya Stoykova 
(Bulgarije), Elie & Mireille Haddad 
(Libanon) en Jiwan Bharati (Ne-
pal) tot zegen mogen zijn voor 
hen persoonlijk, maar ook voor 
ons als kerk in Nederland.

De GZB-Pinkstercampagne gaat 
officieel van start en nodigt ons 
uit om te vertellen over de grote 
daden van God. Verhalen uit de 
wereldkerk helpen ons te zien 
hoe God werkt. Dat is ook het 
doel van de nieuwe website van 
de GZB die vandaag online gaat. 
Bid dat beide projecten helpen 
om het Evangelie te delen.

Samen met gasten uit Libanon, 
Nepal, Colombia en Bulgarije 
leven we toe naar het pinkster-
feest. Vandaag brengen we met 
hen een bezoek aan Amsterdam. 
Dank dat er ook in Amsterdam 
kerken en christenen zijn die 
anderen vertellen over de grote 
daden van God.

Vanavond wordt er in Genemui-
den en in Woerden een avond 
voor jongeren georganiseerd. 
Bid dat juist jongeren geraakt 
mogen worden door de kracht 
van het Evangelie en zelf aange-
spoord worden om in hun omge-
ving te vertellen wie God is.

*In verband met veiligheid noemen we 
geen achternaam en land. 

BIDDEN VOOR EUROPA

www.gzb.nl/gebed
Download de - gratis - gebedsapp, waar dagelijks een gebedspunt 
wordt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google 
Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. 

BID VOOR VREDE

BIDDEN VOOR PINKSTERCAMPAGNE

http://www.gzb.nl/woltersinpraag
http://www.gzb.nl/vertel
http://www.gzb.nl

