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BIDDEN VOOR INDONESIË
ZO De grote steden in Indonesië
11SEP kennen hun eigen problematiek.
In arme stadswijken worden kinderen en gezinnen aan drugsproblematiek of (zelf)moorden
blootgesteld. Bid dat er mensen
zullen blijven zijn die laten zien
dat er Licht is waar de duisternis geen grip op kan krijgen.
MA Het werk in Indonesië gaat
12SEP soms moeizaam. Veel factoren
bemoeilijken de uitbreiding van
Gods koninkrijk: spanningen in
de kerk, afkeer tegen het ‘westerse christendom’, de strijd om
te overleven of juist de rijkdom
en de droom om ‘succesvol’ te
zijn. Bid of de Heere de oogst
beschermt en nieuwe arbeiders
stuurt.

gebruik wordt gemaakt van
IZB-Focusmaterialen. Bid voor
de deelnemende kerken.
VR Vanaf deze zomer wonen Johan
16SEP en Willeke Vrij met Abel en Mirjam in Albanië. Ze gaan meewerken aan het kerkenprogramma
Fokusi. Maar eerst gaan ze zich
verdiepen in taalstudie. Bid voor
wijsheid en geduld bij het leren
van het Albanees.
BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZA Het jeugdwerk binnen de kerk
17SEP in Albanië staat nog in de kinderschoenen. Er is dan ook grote
behoefte aan een ervaren en
enthousiaste jeugdwerker. Bid
dat er snel een geschikte kandidaat komt voor deze mooie
vacature bij de GZB.

BIDDEN VOOR ALBANIË
DI In Albanië en Kosovo wonen
13SEP vooral moslims. Evangelisatie
en kerkplanting is daarom
niet makkelijk. De GZB heeft
online-cursussen van GlobalRize vertaald, die via Facebook
worden aangekondigd. Sinds
begin 2021 hebben zich al ruim
1300 studenten geregistreerd.
Bid dat deze mensen via deze
cursussen de Bijbel (beter) leren
kennen.

BIDDEN VOOR ETHIOPIË
ZO Sinds november 2020 is er
18SEP in Ethiopië een burgeroorlog
tussen de vorige machthebbers
en de nationale regering aan
de gang. Na een bestand van
een halfjaar laaide recent het
geweld opnieuw op in Tigray. Bid
voor voortgang in de onderhandelingen voor een permanent
vredesverdrag. Bid dat noodhulp de vele getroffenen zal
bereiken.

WO De GZB werkt in Albanië samen
14SEP met de ISTL-Bijbelschool. Daar
studeren ruim honderd studenten uit Kosovo en Albanië op
bachelor- en masterniveau. Aad
van der Maas is docent op deze
Bijbelschool en geeft les over
onder meer Nieuwe Testament,
diaconaat, pastoraat en wereldreligies. Laten we bidden om een
goed nieuw studiejaar.

MA In West-Ethiopië werkt de
19SEP kerk al jarenlang onder een
bevolkingsgroep die Arabisch
spreekt en overwegend moslim
is. Bid voor de plannen van de
kerk om behalve preventief
medisch werk ook landbouwactiviteiten en kleuteronderwijs
te starten, met een grotere rol
voor evangelisatie. Bid voor
nieuwe partners om daarin mee
te doen.

DO De kerken in Albanië en Kosovo
15SEP zijn nog jong en kwetsbaar. De
GZB heeft een programma
ontwikkeld om kerken te ondersteunen met materialen en
trainingen. Dit programma heet
Fokusi, omdat er onder andere

DI De kerk in West-Ethiopië startte
20SEP in 2019 met een tweejarige
evangelistenopleiding. De eerste
groep (19 evangelisten) rondde de studie af en is bezig met
kerkplanting. Vraag om een ze-
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gen hierover. De huidige groep
(18 studenten) begint aan het
laatste jaar. Bid voor geestelijke
groei en vrijmoedigheid voor de
evangelisten (in opleiding).
WO De beperkte regenval in Ethiopië
21SEP en andere landen in de Hoorn
van Afrika bedreigt de veestapel
van de bewoners en daarmee
de belangrijkste voedingsbron
voor kinderen: melk. Ook de
hogere graanprijzen dragen bij
aan de ondervoeding. Bid voor
een zegen over alle hulp. Bid
voor voldoende regen. Heere,
ontferm U.
BIDDEN VOOR ISRAËL
DO Veel Joden zijn onbekend met
22SEP de inhoud van het Nieuwe
Testament. Daarom is er in het
verleden in Jeruzalem een Bijbelstudiegroep opgericht waar
Joden en christenen samen het
Nieuwe Testament bestuderen.
Het enthousiasme is groot.
Inmiddels zijn er drie Bijbelstudiegroepen actief. Bid dat de
Bijbelstudies levens blijvend
veranderen.
VR Albert en Martha Groothedde
23SEP in Jeruzalem zijn gestart met
het videoproject De Verkenners
(www.deverkenners.info). Zij
maken tientallen informatieve
video’s over Bijbelse plaatsen
in Israël. Door middel van de
video’s hopen zij kinderen en
volwassenen te verbinden met
Israël en het Joodse volk. Bid
dat dit omvangrijke project rijk
gezegend mag worden!
ZA Werkers in Gods koninkrijk ko24SEP men en gaan. De uitzendperiode
van de familie Groothedde naar
Israël eindigt volgend jaar. Bid
dat zij hun werk in Jeruzalem op
een zegenrijke manier kunnen
afronden en dat de aanstaande
re-integratie van het gezin in
Nederland voorspoedig mag
verlopen.

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’.

