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Vanavond begint Rosj Hasjanna, 
Joods Nieuwjaar. Dit feest geldt 
als startschot van een reeks 
dagen die in het teken staan van 
boete en berouw. Deze periode 
loopt uit op Jom Kipoer: Grote 
Verzoendag. Laten we het Jood-
se volk vergezellen met onze ge-
beden om genade en vergeving; 
om Jezus wil!

Afgelopen vrijdag zijn twee GZB-
Experiencereizen op weg ge-
gaan naar Albanië en Bulgarije. 
Hun ervaringen zijn te volgen via 
www.gzbexperience.nl/blogs. 
Bid dat deze reizen de deelne-
mers en de lokale gemeenten 
mag inspireren en bemoedigen.

Dank God dat het werk in Cen-
traal-Azië doorgaat, ondanks 
alle uitdagingen waar gelovigen 
in deze regio mee te maken heb-
ben. Bid dat God steeds nieuwe 
deuren zal openen en voorziet 
in mensen die zich willen inzet-
ten voor Gods Koninkrijk. Bid 
ook specifiek voor de jongere 
generaties.

Veel Kisun, een bevolkingsgroep 
in Centraal-Azië, komen via 
sociale media voor het eerst in 
aanraking met korte gedeeltes 
uit Gods Woord in hun eigen 
taal. Bid voor hen die de video’s 
bekijken – dat hun hart Gods 
woorden mag beantwoorden! 
Bid ook voor het team dat deze 
video’s maakt, om creativiteit en 
voldoende technische onder-
steuning.

Bid voor het team dat Gods 
Woord vertaalt in de Kisuntaal: 
om geestelijke groei, Gods lei-
ding bij het werk en gezondheid! 
Bid voor de eindcontrole van 
het pas vertaalde boek Hande-
lingen, die binnenkort plaats-
vindt. Bid dat er een nieuwe 
kandidaat-vertaler gevonden 
mag worden zodat dit werk ook 
in de toekomst doorgaat.
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In Centraal-Azië zet Corina* 
zich in voor de vertaling van de 
Bijbel in de Kisuntaal. Onlangs is 
zij getrouwd met Nader uit Iran. 
Bid voor hen nu zij als getrouwd 
stel een leven opbouwen in 
Bergland*. Het is ook Naders 
verlangen te dienen onder de 
Kisun. Hij is begonnen met taal-
studie. Bid om goede voortgang.

De Chileense bevolking heeft 
in de maand september de 
mogelijkheid gekregen om het 
eerst voorstel voor een nieuwe 
grondwet te beoordelen waarin 
tal van sociale rechten worden 
vastgelegd. Zij hebben met grote 
meerderheid het voorstel van 
de nieuwe grondwet afgewezen. 
Bid dat de regeringsleiders 
wijsheid mogen ontvangen om 
dit vorm te geven, en God dit 
proces ten goede zal leiden.

De Presbyteriaanse Kerk in 
Chili richt zich voornamelijk op 
kerkstichting en het vormen 
van nieuwe voorgangers. We 
zijn dankbaar voor de eerste 
generatie studenten op het 
nieuwe seminarie. Bid dat God 
het onderwijs zegent en ze goed 
voorbereid mogen worden op 
een bediening.

Felipe en Marloes Achterveld 
hebben zich ingezet voor de 
ontwikkeling van een studie- en 
rustcentrum. Omdat dit project 
niet verder tot ontwikkeling is 
gekomen, is het stopgezet. Bid 
dat er andere manieren gevon-
den zullen worden om tegemoet 
te komen aan de behoefte van 
mensen om gehoord te worden 
en om Bijbelse begeleiding te 
kunnen ontvangen.

Felipe en Marloes Achterveld, 
zendingswerkers in Chili, zijn in 
een proces van heroriëntatie 
wat betreft hun bediening. Zij 
onderzoeken op dit moment 
de mogelijkheid om in Spanje 
te kunnen dienen bij een kleine 
gemeente dichtbij Madrid. Bid 
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dat God hun de weg wijst en de 
plek bevestigt waar Hij hen wil 
hebben.

Zaterdag 9 november organi-
seert de GZB ‘Zend mij!’, dé 
meeting als je interesse hebt in 
een uitzending via de GZB. Bid 
dat er steeds weer mensen zul-
len zijn die zich geroepen voelen 
om dienstbaar te zijn in Gods 
Koninkrijk, niet alleen in Neder-
land, maar ook in Gods wereld-
wijde kerk. Kijk voor meer 
info en aanmelden op 
www.gzb.nl/zendmij. 

Door de oorlog in Oekraïne 
heerst er ook in Hongarije grote 
onzekerheid als gevolg van 
de sterk gestegen prijzen van 
energie en levensmiddelen. De 
kosten van brood bijvoorbeeld 
steeg in een maand tijd met 66 
procent. Bid voor een sociaal 
vangnet voor de meest kwets-
baren. 

Anne-Marie Kool is hoogleraar 
missiologie in Kroatië. Half 
december hoopt zij een maand 
met verlof te komen, om de 
band met het thuisfront te ver-
sterken, om te vertellen van hoe 
God werkt door haar studenten 
in Oost-Europa en Centraal-Azië 
en om samen te kijken wat wij 
daarvan kunnen leren. Bid om 
goede ontmoetingen en ook voor 
praktische zaken als onderdak! 

Begin december hoopt de theo-
logische opleiding in Osijek, in 
Kroatië, haar 50-jarig jubile-
um te vieren. Meer dan 1200 
studenten uit heel Oost-Europa 
hebben hier gestudeerd om in 
Woord en daad het Evangelie 
door te geven, op een manier 
die aansluit bij de plaatselijke 
situatie. De oogst is groot. Bid 
de Heer van de oogst dat Hij 
nieuwe arbeiders uitzendt. 

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