Gebedspunten

22 november t/m 5 december 2020
BIDDEN VOOR ISRAËL
ZO Albert Groothedde, Israëlcon22NOV sulent bij het Centrum voor
Israëlstudies, vraagt ons gebed
voor Israël. De coronacrisis heeft
een diepe verdeeldheid in de Israelische samenleving blootgelegd.
Bid dat broeders van hetzelfde
huis in liefde mogen samenleven.
MA Juist in een tijd als deze hebben
23NOV gelovigen elkaar hard nodig. Dank
dat veel Messiaanse gemeenten
in Israël zich inspannen om er te
zijn voor de jeugd van de gemeente, voor ouderen en voor mensen
in nood. Bid dat God trouw en
geduld geeft in zware tijden.
DI Bid om de vrede van Jeruzalem!
24NOV Om vrede tussen Joden onderling,
om vrede tussen Jood en Arabier,
maar vooral om vrede met God
door de rijke werking van de Heilige Geest.

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
WO Mirjam* werkt in een voor
24NOV zending gesloten land in Zuidoost-Azië. Ze heeft haar werk
onder de Bunu bevolking onverwacht moeten loslaten. Bid dat
Gods werk onder en met hen
doorgaat. Dank God dat er voor
Mirjam een nieuw werkgebied is,
waar zij zich kan inzetten voor
verspreiding van het Evangelie
onder mensen die daar nog
nauwelijks mee in aanraking zijn
geweest.
DO Bid voor christenen in Zuid26NOV oost-Azië die door corona nog
steeds niet naar de kerk kunnen.
Bid dat zij persoonlijk God zullen
blijven zoeken en door Hem en
Zijn Woord versterkt en opgebouwd zullen worden. Bid voor
mogelijkheden om van Hem te
blijven getuigen.

VR Bid voor Jade, een van de weinige
27NOV christenen onder de Bunu, een
bevolkingsgroep in Zuidoost-Azië.
Het is moeilijk voor haar om
de Bijbel te begrijpen – in haar
moedertaal is er ook nog geen
Bijbel – en ze heeft geen andere
christenen om zich heen. Bid dat
God Zelf haar zal opbouwen in
haar geloof.
ZA Mirjam* werkt in een voor
28NOV zending gesloten land in Zuidoost-Azië. Momenteel is zij met
verlof in Nederland. In januari kan
ze waarschijnlijk nog niet terug
naar het veld. Bid om wijsheid
voor haar als ze nadenkt over
hoe ze haar tijd vanaf januari in
Nederland zinvol kan invullen.

BIDDEN VOOR CUBA
ZO De wereldwijde coronacrisis heeft
29NOV ook Cuba geraakt. Voedselprijzen
zijn sterk gestegen en sommige
producten zijn bijna niet verkrijgbaar. Bid voor de Cubanen voor
wie het steeds lastiger is om elke
dag aan voedsel en medicijnen te
komen. Bid om hoop en vertrouwen op God in deze onzekere tijd.
MA Dank dat de kerken op Cuba juist
30NOV in deze tijden tot zegen kunnen
zijn, niet alleen met hulp, maar
ook met het Evangelie. Veel mensen zijn tot geloof gekomen. Dank
ook dat gemeenteleden zegen ervaren in het helpen van de meest
behoeftigen, dat zij leren dienen
en groeien in geloof.
DI Bid voor de seminaries waar
01DEC voorgangers en evangelisten
worden opgeleid om de kerken op
Cuba te dienen. Bid voor zegen op
hun werk om de lokale kerken en
hun leiders te versterken. Bid ook
om wijsheid, visie en Gods leiding
voor de plannen die gemaakt worden voor het komende jaar.
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WO Bid voor alle gebrokenheid die er
02DEC is binnen gezinnen en families
op Cuba. Bid in het bijzonder ook
voor kinderen met een fysieke en/
of mentale handicap en de mensen die hen verzorgen. Bid voor
herstel van relaties die onder druk
staan. Dank ook voor Gods liefde
en genade voor ieder mens.
BIDDEN VOOR CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

DO Na de val van het communisme
03DEC in Oost-Europa kwam er meer
vrijheid voor de protestantse kerken. Door onder andere emigratie
zijn veel protestantse kerken
echter klein en vergrijsd. Laten
we bidden voor verdieping en
vernieuwing binnen deze kerken
en tegelijkertijd voor de GZB-zendingswerkers in Bosnië, Kroatië,
Tsjechië, Bulgarije en Albanië.
VR Al vele jaren werkt Anne-Marie
04DEC Kool namens de GZB in Hongarije
en Kroatië. Ze geeft theologisch
onderwijs en begeleidt studenten uit diverse landen bij hun
promotietraject. Vanwege corona
vinden bijna al haar activiteiten
al maanden online plaats. Bid om
wijsheid, kracht en geduld om het
in deze lastige omstandigheden
vol te houden.
ZA In Osijek (Kroatië) wordt elke
05DEC zomer een uitgebreid programma
georganiseerd voor promovendi
uit Centraal- en Oost-Europa,
Centraal-Azië en de Balkan. Ze
leren van elkaar, denken na over
vragen rondom zending, evangelisatie, kerk en samenleving. Dit
jaar waren alle activiteiten online.
Bid voor de studenten en voor
versterking van de staf.
* Om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio
genoemd en worden ook sommige namen
niet voluit genoemd.

Download de - gratis - gebedsapp, waar dagelijks een gebedspunt
wordt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google
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