Gebedspunten
15 t/m 28 mei 2022
BIDDEN VOOR PINKSTERCAMPAGNE
ZO In verschillende kerkdiensten
15MEI zijn op deze zondag onze gasten uit Colombia, Bulgarije en
Libanon op bezoek. Bid dat hun
aanwezigheid en getuigenis laat
zien dat Gods Koninkrijk zich
wereldwijd uitbreidt.
MA Een ontmoeting met iemand uit
16MEI de wereldwijde kerk maakt vaak
indruk en zet ons in beweging.
Tijdens de gemeente-avonden in
deze week delen onze gasten uit
Libanon, Bulgarije en Colombia
hun verhaal. Bid dat dit het
gesprek op gang brengt tussen
gemeenteleden over wat God
doet in Nederland.
DI Een goed gesprek ontstaat vaak
17MEI bij een kop thee. Daarom kunnen in deze Pinkstercampagne
gemeenteleden een speciaal
GZB-wereldtheepakket kopen
om iemand uit te nodigen. Bid
dat bij de thee mooie verhalen
klinken over wat God doet in
levens van mensen.
WO Vandaag gaan onze gasten uit
18MEI Libanon, Colombia en Bulgarije
op bezoek bij twee organisaties
die zich richten op zending in
Nederland: IZB en Evangelie &
Moslims. Bid voor een inspirerende uitwisseling over hoe je
het Evangelie vertelt in verschillende contexten.
DO De Pinkstercampagne is ook
19MEI voor kinderen. Met hun kinderclub kunnen ze de GZB-Verhalentocht doen waarin ze met
Sjoerd de Zendingsjournalist op
speurtocht gaan. Bid dat ze zo
meer ontdekken over wie God is
en wat God doet op deze wereld.
VR Tieners duiken deze week in
20MEI het waargebeurde verhaal van
David uit Zuid-Afrika. In een es-

caperoom moeten ze erachter
komen wat er is gebeurd en wat
de Heere God deed in zijn leven.
Bid dat het tieners inspireert
om ook zelf te delen hoe zij God
zien in hun leven.
ZA Vandaag is het online GZB-event.
21MEI Samen luisteren we naar de
indrukwekkende verhalen van
onze buitenlandse gasten over
hoe God wereldwijd werkt.
Bid dat tijdens het event veel
mensen op veel plaatsen samen
ervaren hoe mooi het is om het
Evangelie met iedereen te delen
en daar zelf aan mee te doen.
BIDDEN VOOR MALAWI
ZO In Malawi is er een groeiende
22MEI invloed van de islam. Kerken
willen gemeenten toerusten om
hun moslimnaaste te bereiken
met het Evangelie. Op woensdag 15 juni is er een conferentie voor iedereen die hier bij
betrokken is. Bid je mee dat de
werkers tijdens deze dag bemoedigd mogen worden in het
werk dat zij doen?
MA De barbaarse oorlog die
23MEI Rusland sinds februari tegen
Oekraïne voert, brengt ook
onheil over Afrikaanse landen
als Malawi. De sterk gestegen
voedselprijzen treft mensen die
toch al onder de armoedegrens
leven ongekend hard en kan
hun dood worden. Bid om vrede, gerechtigheid en uitkomst
voor alle getroffenen.
DI In september keren ds. Gert en
24MEI Rieneke van de Pol na ruim 5½
jaar Malawi terug naar Nederland. Gert wordt predikant
van de Protestantse Gemeente
Uitwijk-Waardhuizen. Bid dat zij
hun werk de komende maanden
goed kunnen afronden. Bid ook
om een goede voortgang van

www.gzb.nl/gebed

het Bijbelstudieprogramma dat
Gert coördineerde en de zorg
voor mensen met een handicap
waar Rieneke bij betrokken was.
WO Bid voor de achttien predikan25MEI ten van de Presbyteriaanse
Kerk in Zuid-Malawi die vandaag
bij elkaar komen. Samen bereiden zij zich voor op bijbelstudietrainingen die zij in de achttien
regio’s van de kerk gaan geven
voor vijf doelgroepen: vrouwen,
mannen, jongeren, en gemeenteleden die evangelisatiewerk
doen of zondagsschool geven.
BIDDEN VOOR ISRAËL
DO Vandaag bidden we voor het
26MEI land Israël, waar zoveel angst en
verdeeldheid is tussen bevolkingsgroepen. Bid dat velen
in Israël de opgestane Heere
Jezus mogen leren kennen,
die aan de rechterhand van de
Vader zit. Bid dat er vrede in de
harten van mensen mag komen.
VR Bid voor de aliyah uit Oekraïne,
27MEI de terugkeer van de Joden in
dat land naar Israël. Dat is nu extra gecompliceerd, omdat mensen er niet voor kiezen, maar
moeten vluchten. De moeders
en kinderen komen naar Israël,
de mannen zijn achtergebleven
om hun land te verdedigen. Bid
ook voor het toenemende aantal
Joden uit Rusland en Bellarus
dat nu terugkeert naar Israël.
ZA Dank God voor de Messias
28MEI belijdende gemeenten in Israël
die vandaag samenkomen. Bid
voor de voorgangers die leiding
geven aan deze gemeenten en
voor eenheid onder de gelovigen. Bid dat zij zullen toenemen
in aantal en tot zegen zullen zijn
voor de maatschappij.

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’.

