Gebedspunten
18 t/m 31 juli 2021
BIDDEN VOOR NAMIBIË
ZO Bid voor de gevolgen van de
18JUL coronagolf waar Namibië zich
op dit moment in bevindt.
Veel mensen hebben meerdere
geliefden verloren; in korte tijd
zijn gaten geslagen in families en
gemeenschappen. Bid dat God de
gebroken harten verbindt en dat
kerken plekken zijn van liefde,
openheid en compassie.
MA Ds. Joram en Daniëlle Oudshoorn
19JUL zijn met hun vier kinderen Miriam,
Tirza, Joëlle en Elise uitgezonden
naar Namibië, waar Joram als docent werkt aan een theologische
opleiding. Bid om Gods kracht
voor hen en de mensen die ze ontmoeten in hun werk en dagelijks
leven. Bid voor de groei van het
Koninkrijk van God in Namibië.
DI Zendingswerker Danielle Ouds20JUL hoorn zet zich in voor zwangere
vrouwen in een arme wijk van
Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Bid voor deze vrouwen en
de groei van het jonge leven. Dank
voor de vrouwen die tot geloof komen en bidt dat ze zullen groeien
in hun leven met God.

BIDDEN VOOR ISRAËL
WO De organisatie Yad Elie in Jeru21JUL zalem financiert op tientallen
scholen gezonde maaltijden en
het opzetten en onderhouden van
schooltuintjes voor door armoede
geteisterde kinderen, ongeacht
achtergrond of religie. Bid dat
door dit project kinderen betere
kansen krijgen, en dat er ook
bruggen gebouwd worden tussen
verschillende bevolkingsgroepen.
DO Israël is een land waar Joden en
22JUL Palestijnen samenleven. Bid voor
de regeringsleiders van beide
volken. Bid dat ze een voorbeeld
mogen zijn voor hun volk. Dat
niet het geweld, maar de vrede
wordt gezocht, zodat de volken in

vrede kunnen samenleven.
VR In Israël gelooft slechts een min23JUL derheid in Jezus als de Messias.
Bid om een zegen voor de JoodsMessiaanse gemeenten. Met
name op de Messiaanse jeugd
komt veel af. Vaak vooral tijdens
de periode dat ze in het leger
dienen. Bid dat ze trouw mogen
zijn aan hun Meester.
ZA Albert Groothedde werkt als
24JUL Israëlconsulent voor het Centrum
voor Israëlstudies (CIS). Het is
voor hem en zijn gezin een voorrecht om in Jeruzalem te wonen.
Dank voor de Messiaanse school
Makor HaTikvah in Jeruzalem.
Deze school is als een thuis voor
de kinderen van Albert en Martha.
Bid dat God de schoolleiding
wijsheid geeft. De school heeft
dringend een groter gebouw
nodig. Bid dat God voorziet!

BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZO De GZB heeft verschillende vaca25JUL tures. Er wordt bijvoorbeeld een
docent gezocht voor een theologische opleiding in Colombia en
een jeugdwerkadviseur voor de
Filipijnen. Bid dat er mensen zijn
die zich geroepen voelen om zich
in te zetten binnen Gods wereldwijde kerk. Kijk voor meer info op
www.gzb.nl/vacatures.

BIDDEN VOOR THAILAND
MA In de regio Isaan, in Noordoost26JUL Thailand, is bijna iedereen boeddhist, nog geen 1 procent is christen. Bid vandaag voor Thomas en
Cobi Roest die in de studentenstad Mahasarakam wonen om
daar met studenten het Evangelie
te delen. Bid dat studenten met
wie zij contact hebben tot geloof
komen.

mas vertelde dat ze naar de kerk
gingen en vroeg of hij mee ging.
Buurman Ton glimlachte vriendelijk en iedereen ging zijn eigen
weg. Einde van de middag vroeg
Ton of hij eens mee mag. Bid dat
hij Jezus leert kennen.
WO Tot eind augustus studeren de
28JUL studenten in Mahasarakam, een
stad in Thailand, in verband met
corona online. Dat maakt het voor
Thomas en Cobi Roest en hun
team lastiger om contacten te
leggen. Bid om creativiteit, zodat
er toch mogelijkheden zijn om het
Evangelie te delen.
DO Bid voor de taalstudie van
29JUL Thomas en Cobi Roest, zendingswerkers in Thailand. Het is een
lang proces wat soms veel geduld
vraagt. Dank voor de vorderingen
die ze tot nu toe hebben gemaakt.

BIDDEN VOOR COLOMBIA
VR Ook Colombia is hard geraakt
30JUL door de COVID-pandemie. Het
heeft grote impact op de economie en geeft sociale - en politieke
onrust. Na een periode van veel
protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op
gang zijn gekomen, mogen leiden
tot eenheid en rust in het land.
ZA Het afgelopen jaar is het werk
31JUL binnen de Presbyteriaanse Kerk
in Colombia grotendeels online
doorgegaan, maar wat is het fijn
dat sinds een aantal weken er
weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. De activiteiten binnen het kerkplantingsprogramma
worden ook weer opgestart. Bid
dat het enthousiasme van de landelijke kerk vrucht mag dragen,
zodat meer mensen in Colombia
Christus mogen leren kennen.

DI Buurman Ton vroeg op zondag27JUL morgen aan Thomas en Cobi
Roest wat zij gingen doen. Tho-
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