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AFRIKA

BIDDEN VOOR CONGO
MA In Congo ondersteunt de GZB een zie01JAN kenhuis van een lokale kerk. Willem en
Joanne Folmer werken hier als arts. Het
ziekenhuis wordt nu op grote schaal opgeknapt. Bid om wijsheid voor hoe de
GZB het werk in Congo kan uitbreiden.
DI De veiligheidssituatie in Congo is zor02JAN gelijk. Er zijn politieke spanningen die
vaak samengaan met geweld. Bid voor
vrede in het land.
WO Willem en Joanne wonen samen met
03JAN hun twee kinderen nu bijna een jaar
in het afgelegen dorp Itendey. Er zijn
veel uitdagingen geweest. Bid om een
periode van rust voor het gezin en voor
Gods bescherming.
DO In het kleine medische team van het
04JAN ziekenhuis spelen veel problemen zoals
conflicten, buitenechtelijke relaties
en geruchten van hekserij. Bid dat het
ziekenhuis desondanks getuigt van de
ontferming van Jezus Christus en bid
dat Gods licht doorbreekt in de levens
van het personeel.
VR In de regio waar Willem en Joanne
05JAN wonen, komen veel tienerzwangerschappen en geslachtsziekten voor. Dit
ruïneert het leven van meisjes. Bid voor
hen en dat het Evangelie de seksuele
moraal zal beïnvloeden.

ZA Het ziekenhuis van Itendey wil ook
06JAN graag Pygmeeën bereiken met het Goede Nieuws. Pygmeeën zijn een achtergestelde groep. Bid voor pastor Kutilo
die hen geregeld bezoekt, bid om ontvankelijke harten voor het Evangelie.

BIDDEN VOOR ZUID-SOEDAN/OEGANDA
ZO In Zuid-Soedan is het nog altijd onvei07JAN lig. Ondanks het vredesakkoord van
2015 vinden er gevechten plaats tussen
de overheid en milities van de oppositie
en andere gewapende groepen. Bid
voor vrede.
MA Ondanks de problemen in Zuid-Soedan
08JAN kunnen de projecten van de GZB toch
gedeeltelijk worden uitgevoerd in
vluchtelingenkampen in Oeganda.
Dank voor de voortgang van het werk
en voor de mensen die de moed niet
hebben opgegeven.
DI Bid voor de internationale christelijke
09JAN basisschool in Kampala, Oeganda, waar
Mirjam Haasnoot werkt. Bid dat zij niet
alleen kennis, maar ook de liefde van
Jezus aan de kinderen kan overdragen.
WO Jaap Haasnoot is regio-coördinator
10JAN voor de GZB in oostelijk Afrika. Hij
bezoekt partnerkerken en ondersteunt
zendingswerkers. Dank voor de groei
van de kerk in deze regio. Bid voor Jaap,
voor veilige reizen en inspiratie bij de
ontmoetingen.

DO Jaap is voor een deel van zijn tijd gast11JAN docent op een theologische school van
de Anglicaanse kerk in Zuid-Soedan. Op
dit moment bevindt de school zich in
Oeganda vanwege het geweld in ZuidSoedan. Dank dat nieuwe voorgangers
op deze school getraind kunnen worden. Bid dat zij vredestichters zullen
zijn op de plek waar God hen plaatst.
VR David is de jongste zoon van Mirjam en
12JAN Jaap. Hij zit op een middelbare school in
Kenia en is bezig met zijn laatste jaar.
Bid voor David als hij zich voorbereidt
op zijn examens en nadenkt over een
vervolgstudie.

BIDDEN VOOR MALAWI
ZA In sommige gebieden in Noord-Malawi
13JAN is de islam erg actief op sociaal terrein,
met als doel mensen voor zich te winnen. Bid dat christenen niet zwichten
voor materiële verleidingen en hun
geloof behouden.
ZO Bid voor het palliatieve-zorgprogramma
14JAN van het ziekenhuis in Ekwendeni. Bid
dat medicijnen, voedsel en pastorale begeleiding het lijden van chronisch zieke
patiënten verzacht en dat zij bemoedigd worden door bidden en bijbellezen.
MA Bid voor zendingswerkers Hans en
15JAN Gerrie Kasbergen, voor kracht, wijsheid
en geduld in hun werk. Dank voor alle
steun en gebed die zij vanuit Nederland
ervaren.

DI Bid voor de mensen in Malawi. Som16JAN migen leven in grote angst vanwege
hekserij. Bid dat Christus, het Licht van
de wereld, over deze duistere praktijken
mag schijnen.
WO Hans is betrokken bij het boren van
17JAN waterputten voor schoon drinkwater
en irrigatie van land. Bid dat landopbrengsten hierdoor groeien en
armoede vermindert.
DO Bid voor de plannen om in Malawi een
18JAN goede opleiding te starten voor kleuterjuffen. Bid dat dit mag leiden tot goed
onderwijs voor kinderen en dat ze zich
goed kunnen ontwikkelen. Dank voor
het werk van Gerrie, die nauw bij deze
training betrokken is.

BIDDEN VOOR ZUIDELIJK AFRIKA
VR Gerrit van Steenbergen reist geregeld
19JAN naar Malawi, Botswana, Namibië en
Swaziland om bijbelvertaalprojecten te
coördineren. Bid voor Gods bewaring.

WO Dank voor de meer open houding en be24JAN langstelling voor het Nieuwe Testament
in Israël. Bid dat veel mensen Jezus leren
kennen.
DO Dank voor de organisatie Yad Elie in
25JAN Jeruzalem die arme Joodse en Arabische
kinderen helpt met gezonde maaltijden.
VR Dank voor de terugkeer van Joden naar
26JAN Israël. Bid voor goede opvang en integratie.
ZA Bid voor zendingswerker Corrie* die
27JAN werkt onder Joodse immigranten in Jeruzalem. Bid voor volharding en inzicht.

gezin kan vanwege de hoge medische
kosten niet rondkomen. Bid voor een
uitkomst in deze moeilijke situatie.
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ZO Bid voor de oudere immigranten die
28JAN Corrie* ontmoet. Velen van hen hebben
geleden in de Tweede Wereldoorlog en
kampen nog steeds met een trauma.

BIDDEN VOOR JEMEN
MA In Jemen woedt sinds 2015 een burger29JAN oorlog. Er zijn al zeker 10.000 mensen
gedood en velen hebben honger. Bid
voor vrede en verzoening.

ZA Deze week vindt er een workshop plaats
20JAN in Angola voor bijbelvertaalprojecten
uit Namibië en Angola. De projecten
moeten overschakelen op een nieuw
computersysteem dat vertalers helpt
om nog beter te kunnen werken. Bid
voor zegen op dit werk.

DI Meer dan een miljoen ondervoede kin30JAN deren loopt het risico om cholera te krijgen en vervolgens te overlijden. Bid dat
de noodhulp, die ook de GZB biedt, de
meest kwetsbare groepen zal bereiken.

ZO Het Khoekhoegowab-bijbelvertaal21JAN project in Namibië is bijna klaar. Vanaf
2004 hebben de vertalers Valerie Isaaks,
Petrus Khariseb en Erwin Tsowaseb
hieraan gewerkt. Voor hen breekt een
onzekere tijd aan, bid dat zij een nieuwe
taak vinden.

WO Sinds het begin van de burgeroorlog
31JAN zijn er geen zendelingen meer in Jemen.
Hiermee zijn ook onderwijs- en gezondheidsprojecten gestopt en zijn veel
Jemenitische christenen hun baan verloren. Bid dat zij hun kennis en ervaring
toch blijven inzetten.

DI Bid voor het Albanese volk dat jarenlang
06FEB onder een communistisch regime heeft
geleefd en toen God is kwijtgeraakt. Bid
dat het nieuwe hoop en perspectief in
het christelijke geloof mag vinden.

MA In 2017 is de coördinator van het
22JAN Lambya-bijbelvertaalproject in Malawi
plotseling overleden. Bid om troost en
kracht voor zijn gezin en voor de drie
vertalers die zonder zijn begeleiding
verder moeten.

DO Ondanks de burgeroorlog en de invloed
01FEB van de islam groeit de kerk in Jemen!
Dank hiervoor.

WO De kerk in Albanië heeft de laatste jaren
07FEB een voorzichtige groei doorgemaakt.
Bid dat die mag doorzetten en dat Gods
liefde meer positieve veranderingen in
dit arme land brengt.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR ISRAËL
DI Bid voor Israël en voor de leiders van
23JAN het land. Bid om bescherming van de
landsgrenzen.

VR Bid voor Jemenitische kerkleiders en
02FEB gemeenteleden die onder moeilijke omstandigheden werken aan de opbouw
van de gemeenten. Bid voor eenheid en
dienstbaarheid.
ZA Er zijn meer dan tienduizend Jemenie03FEB ten naar het buitenland gevlucht. Bid
voor hen. Hun leefomstandigheden zijn
vaak slecht. Bid ook voor de Jemenitische christenen in Egypte, Djibouti en
Jordanië, dat zij van betekenis zijn voor
andere Jemenitische vluchtelingen en
met hen het Evangelie mogen delen.

BIDDEN VOOR SYRIË
ZO In de winter zijn de leefomstandigheden
04FEB in Aleppo extra zwaar. De Armeense Kerk
deelt voedsel, kleding, dekens en brandstof uit. Dank voor dit werk en bid voor
bemoediging voor de mensen in Syrië.
MA Bid voor Nazo en zijn vrouw Silva in
05FEB Aleppo. Hun twee kinderen George (8)
en Krikor (4) kunnen beiden niet lopen
en praten. Nazo werkt hard, maar het

EUROPA

BIDDEN VOOR ALBANIË

DO Bid om wijsheid voor de Evangelische
08FEB Alliantie van Albanië waar veel kleine
protestantse kerken bijhoren. Bid voor
inzicht, eenheid en een goede samenwerking.
VR De familie Van der Maas woont nu
09FEB ruim een half jaar in Albanië. Dank dat
Chris en Jos zich zo snel op hun gemak
voelden op de internationale school in
Tirana. Bid voor deze christelijke school.
ZA Bid om Gods zegen bij alle contacten die
10FEB de familie Van der Maas met Albanese
mensen heeft. Dat ze iets voor elkaar
mogen betekenen en Gods liefde en
zorg kunnen delen.
ZO Bid voor alle christelijke gemeenten die
11FEB vandaag in Albanië samenkomen. Dat
de gemeenteleden worden bemoedigd
en opgebouwd in geloof. Dank dat de
gemeenten in vrijheid kunnen samenkomen.

MA Maarten en Gerdien Blom werken in
12FEB het Albanese Mushqeta als gemeentestichters. Het nieuwe, grotere kerkgebouw van hun gemeente wordt naar
verwachting in het voorjaar van 2018
opgeleverd. Bid dat alle vergunningen in
orde komen.
DI Drie kinderen van Maarten en Gerdien,
13FEB Tijmen, Jaël en Miriam, gaan naar de
internationale school in Tirana. Zoon
Gideon gaat naar een kleuterschool.
Elke dag zitten ze lange tijd in het
drukke verkeer, bid voor bescherming.
WO De Albanese Lefter worstelt met een
14FEB alcoholprobleem. Hij heeft al verschillende keren een radicale keuze gemaakt
om te stoppen met drinken, maar de
verleiding is groot. Lefter is christen,
maar hij heeft veel strijd. Bid voor hem.
DO Lorena (17) en Eva (16) zijn vorig jaar ge15FEB doopt. Ze mogen van hun vader niet
naar de kerk omdat Lefter, de verhuurder voor wie we gisteren baden, veel
drinkt. Bid voor Lorena en Eva, dat
ze toch contact houden met andere
gelovigen en straks naar het nieuwe
kerkgebouw komen.

BIDDEN VOOR KOSOVO
VR Dank dat de twee dochters van Rik en
16FEB Machteld Lubbers, Wieke en Giske, met
plezier naar de Kosovaarse school gaan.
Ook het Nederlandse thuisonderwijsprogramma gaat goed.

Roma en niet-Roma, doet onderzoek
naar hoe het Evangelie met deze groep
kan worden gedeeld. Bid voor zegen op
dit onderzoek.
DO Anne-Marie Kool geeft missiologie op
22FEB een theologische opleiding in Kroatië,
waar studenten uit Midden- en OostEuropa op zitten. Ze is ook mentor. Bid
dat ze een goede mentor mag zijn en het
juiste w(W)oord op het juiste moment
mag spreken.
VR Bid voor kracht, liefde en vrijmoedig23FEB heid voor Anne-Marie bij het lesgeven.
Bid voor wijsheid om de studenten op te
leiden tot bekwame leiders in hun kerk
of zendingsorganisatie.
ZA Sasa, een theologiestudent van Roma24FEB afkomst, heeft met goed resultaat zijn
bachelordiploma gehaald. Hij is een paar
maanden geleden getrouwd met Jelena.
Bid voor hun toekomst, ook voor mogelijkheden om praktijkervaring op te doen
en om open deuren voor vervolgstudie.
ZO Luka heeft een drugsverleden en is nu
25FEB aan een theologiestudie begonnen. Hij
heeft een groot verlangen om onder jongeren te werken die aan de rand van de
maatschappij terecht zijn gekomen. Bid
voor Luka en voor zegen op zijn studie.

MA Dankzij een gezin met wie zij altijd kon
19FEB meerijden, kon een vrouw die een eind
uit de buurt woont, toch elke week bij
Rik en Machteld naar de kerk komen.
Zij is de enige christen in haar dorp. Het
gezin is nu echter verhuisd. Bid voor een
mogelijkheid waardoor de vrouw toch
naar de kerk kan blijven komen.

BIDDEN VOOR KROATIË
DI De protestantse kerken in het voor20FEB malige Joegoslavië en op de Balkan zijn
klein en vaak verdeeld. Bid voor eenheid
en meer onderlinge samenwerking.
WO In Oost-Europa wonen zo’n 12 miljoen
21FEB Roma. Een werkgroep, die bestaat uit

DO Simone* krijgt inmiddels hulp van een
01MRT aantal lokale mensen die ze opleidt voor
het werk in het opvanghuis. Bid dat
deze mensen steeds meer in staat zullen
om het werk zelfstandig uit te voeren.
VR Een van de vrouwen in het opvanghuis
02MRT heeft haar oudste zoontje moeten
afstaan omdat ze niet voor hem kon zorgen. Bid voor haar en bid dat de familie
van haar ex-man het kind aan haar zal
teruggeven nu ze opgevangen wordt.
ZA Bid dat de vrouwen die in het opvang03MRT huis worden geholpen de liefde van
Christus mogen ervaren. Bid dat zij Hem
leren kennen en dat ze door de hulp die
ze ontvangen, perspectief krijgen voor
de toekomst.
ZO Corina* coördineert een team dat de Bij04MRT bel vertaalt voor een minderheidsgroep
op de Kaukasus, een hooggebergte op
de grens van Rusland, Georgië en Azerbeidzjan. Bid om bescherming, wijsheid
en doorzettingsvermogen voor Corina
en de leden van het vertaalteam.
MA In een van de minderheidstalen op de
05MRT Kaukasus is het Evangelie van Mattheüs,
Markus, Lukas en Johannes vertaald.
Voor het drukken en distribueren van religieuze boeken is echter toestemming
nodig van de lokale overheid. Bid dat die
wordt verleend, zodat de bevolking straks
de Bijbel in haar eigen taal kan lezen.

ZA Bid voor de discipelschapstraining die
17FEB Rik wekelijks met een aantal jonge mannen doet. Dank voor de mogelijkheid om
een band met elkaar op te bouwen en
over (persoonlijke) onderwerpen door
te praten.
ZO Bid voor het Romagezin dat bij de ge18FEB meente van Rik en Machteld hoort. Zij
zijn de enige christenen in hun dorp.
Eind augustus is plotseling de vader van
het gezin overleden, eerder was er al
een zoontje overleden. Bid voor kracht
en troost voor de moeder en andere
kinderen, en dat ze mogen getuigen van
hun geloof in God.

omgaan met de vrouwen en hun kinderen. Zij zijn vaak getekend door een
thuissituatie met problemen als geweld
en verslaving.

AZIË

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
MA De landen in Centraal-Azië kennen
26FEB nauwelijks godsdienstvrijheid. Bid voor
bescherming van de partnerkerken en
-organisaties van de GZB die hun werk
niet openlijk kunnen doen. Hoge boetes
of arrestaties liggen altijd op de loer.
DI Alcohol- en drugsverslaving zijn een
27FEB groot probleem in Centraal-Azië. Twee
gemeenten waar de GZB contact mee
heeft, hebben daarom een eigen afkickkliniek opgericht. Bid dat de mensen die
worden opgevangen, loskomen van hun
verslaving en dat ze getrokken mogen
worden door het Woord van God.
WO Bid voor Simone* die een opvanghuis
28FEB voor vrouwen leidt. Bid voor wijsheid bij
alle beslissingen die genomen moeten
worden en voor liefde en geduld in het

DI Bid voor de leiders van de minderheids06MRT groep waarvoor Corina* werkt aan de
vertaling van de Bijbel. Bid dat zij hun
positie zullen gebruiken om het goede
voor hun volk te zoeken.
WO Bid om bescherming, eenheid en moed
07MRT voor gelovigen op de Kaukasus. Bid dat
zij zich niet zullen laten beïnvloeden
door angst, maar mogen groeien in
geloof en vertrouwen.

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
DO In Zuidoost-Azië is de kerk nog jong
08MRT en vaak klein. In veel landen hebben
christenen maar beperkte vrijheid.
Bid of God deuren wil openen zodat er
mogelijkheden komen voor het stichten
van nieuwe gemeenten, diaconaal werk
of bijbelvertaalwerk.
VR Ondanks alle tegenstand ontstaan er
09MRT wekelijks nieuwe gemeenten, en ook
steeds meer kerken zenden lokale
zendingswerkers uit. Dank God voor het
werk van Zijn Geest in Zuidoost-Azië.
ZA Voor taalonderzoek, gericht op
10MRT bijbelvertaalwerk, trekken Henriëtte

predikanten worden opgeleid die zich
mogen inzetten voor de opbouw van de
gemeenten.

en Luuk* de bergen in en bezoeken ze allerlei dorpen. Bid voor veilige reizen en
ook voor goede contacten in de dorpen.
ZO Bid voor de regering in het land waar
11MRT Henriëtte en Luuk* taalonderzoek doen,
bid voor meer openheid en meer vrijheid
om met mensen het Evangelie te delen.
MA Luuk* is geboren en getogen in Zuidoost12MRT Azië. Bid dat zijn familieleden en vrienden tot geloof mogen komen.
DI Bid voor nieuwe zendingswerkers voor
13MRT deze prachtige regio. Er is heel veel
werk, de velden zijn wit om te oogsten!

BIDDEN VOOR NEPAL

WO Bid op deze biddag voor Nepal: een
14MRT prachtig, kleurrijk en gastvrij land, maar
waar een groot deel van de mensen
moeite heeft om de eindjes aan elkaar te
knopen. Bid dat oogsten mogen lukken,
dat er gezondheid en genoeg inkomen is.
DO In Nepal worden mensen met lepra vaak
15MRT gediscrimineerd of zelfs uitgesloten.
Dank voor het christelijke ziekenhuis
van onze partnerorganisatie in Nepal
waar deze patiënten met liefde worden
behandeld en weer op weg worden
geholpen met hulpmiddelen, huisaanpassingen en/of training.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
VR Morgen vindt in Barneveld de GZB-dag
16MRT plaats. Bid voor alle mensen die druk
zijn met de voorbereidingen. Bid dat
alles goed mag verlopen en dat het een
mooie en gezegende dag wordt.
ZA Vandaag is de GZB-dag. Bid dat het een
17MRT dag van bemoediging en verbondenheid
met onze broeders en zusters wereldwijd
is. Bid om Zijn Geest. (De dag is live te
volgen op www.gzb.nl/gzb-dag.)

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR COLOMBIA
ZO Bid voor Colombia, een land dat jaren18MRT lang heeft geleden onder een burgeroorlog, maar nu volop bezig is met vredesbesprekingen. Bid dat de kerk juist in
deze context vredestichter mag zijn.
MA Veel projecten van de GZB in Colombia
19MRT richten zich op kinderen die opgroeien
in arme wijken, waar veel geweld en
sociale problemen zijn. Bid dat deze
projecten gezegend worden en dat de
kinderen hoop krijgen op een betere
toekomst.
DI Antonie en Cora Treuren zijn sinds en20MRT kele weken, na hun verlof in Nederland,
weer aan het werk in Colombia. Bid voor
kracht en wijsheid in het oppakken van
de werkzaamheden. Een belangrijke
taak is het geven van trainingen aan kerken over het thema gerechtigheid.
WO Vanaf 1 maart is Dionicio Guerrero werk21MRT zaam als landelijk coördinator van het
diaconale programma dat Antonie en
Cora hebben opgezet. Dit is een programma waarin kerken gemotiveerd worden
om dienstbaar te zijn. Bid voor een
goede start van zijn werkzaamheden.
DO Bid voor Andres en Jhoana, een predi22MRT kantenechtpaar dat in een wijk met veel
armoede en sociale problemen werkt.
In een diaconaal programma leren zij
alleenstaande moeders kleding maken
en verkopen, om zo extra inkomsten te
genereren.
VR Bid voor de predikant van Socoro, een
23MRT klein plaatsje dat getekend wordt door
geweld. Vanwege doodsbedreigingen
hebben hij en zijn vrouw hun huis en de
kerk moeten verlaten.

GA VOOR MEER INFORMATIE
EN AANMELDEN NAAR
WWW.GZB.NL/GZB-DAG
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BIDDEN VOOR PERU
ZA Veel presbyteriaanse gemeenten in
24MRT Peru zijn klein en zwak en hebben
geen goed leiderschap. Bid dat er meer

ZO Dank voor de kerk in Peru, waar gewerkt
25MRT wordt aan de opbouw van bestaande
gemeenten, om vandaaruit nieuwe
gemeenten te stichten. Bid dat dit werk
gezegend wordt en dat veel mensen zich
welkom voelen in de kerk en actief gaan
meedoen.
MA De maand maart in Peru is als septem26MRT ber in Nederland: de scholen beginnen
weer en ook het kerkenwerk wordt
opgepakt. Bid dat Matthijs en Rosa Geluk met nieuw elan het werk in Chiclayo
mogen oppakken en dat de kinderen
goed mee kunnen komen op school.
DI Het nieuwe bestuur van de landelijke
27MRT kerk in Peru staat voor de uitdaging de
lijnen uit te zetten voor de komende
jaren. Bid dat het wegen mag vinden om
geestelijk leiding te geven en dat Gods
Geest de gemeenten in beweging zet
om nieuwe mensen te bereiken met het
Evangelie.
WO Bid voor de predikanten die in de grote
28MRT steden in het noorden van Peru werken.
Het is een hele uitdaging om kerk te zijn
in de stad, waar geloven en naar de kerk
gaan zeker niet vanzelfsprekend zijn.
Bid dat de predikanten de creativiteit
ontvangen om de jonge gemeenten op
te bouwen.
DO Matthijs en Rosa hebben het afgelo29MRT pen jaar in Peru een nieuwe gemeente
gestart. Jongeren in deze gemeente
maken vaak erg lange werkdagen. Bid
om zegen op hun werk, maar ook dat
zij tijd kunnen vrijmaken voor God en
juist in deze dagen voor Pasen hun rust
zullen vinden in Hem.
VR De week voor Pasen is in het Rooms30MRT katholieke Peru een bijzondere en
feestelijke week met overal processies.
Bid dat mensen ook de diepere betekenis van Goede Vrijdag en Pasen leren
kennen: dat Jezus voor onze zonden is
gestorven, maar ook is opgestaan en de
dood heeft overwonnen.
ZA In Peru woont ruim 75 procent van de
31MRT bevolking in grote steden. Hier zijn nauwelijks kerken. Bid dat er juist ook in de
grote steden plekken mogen ontstaan
waar het Evangelie gedeeld wordt en
waar mensen zich welkom voelen.
* Om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen
niet het land maar de regio genoemd en worden
ook sommige namen niet voluit genoemd.

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de GZB is mensen te bereiken met het
Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Uw gebed is hierbij onmisbaar. Dank voor uw betrokkenheid.
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