Gebedspunten
18 april t/m 1 mei 2021
BIDDEN VOOR FAMILIE VAN DUIJN
ZO We bidden voor de familie Van
18APR Duijn nu ds. Cees van Duijn
afgelopen vrijdag begraven is. We
danken dat zijn vrouw Mery samen met de drie kinderen die
na zijn plotseling overlijden op
6 april naar Noord-Afrika waren
afgereisd - weer veilig in Nederland is teruggekeerd. We bidden
voor Gods troost en Zijn nabijheid
voor het gezin en de bredere
familie. We bidden ook voor de
gemeenten in Noord-Afrika die
een geliefde herder en toeruster
hebben verloren.

BIDDEN VOOR CUBA
MA Vrijwel iederéén in Cuba heeft het
19APR zwaar momenteel. Toch proberen
veel gemeenten de allerarmste en
de meest kwetsbare mensen te
helpen. Een voorganger schreef:
“Met het weinige dat we hebben,
zullen we blijven helpen, daar kun
je zeker van zijn.” Bid dat ze hierin
zullen volharden.
DI Een voorganger in Cuba: “Over20APR al waar we komen om eten te
brengen, komt ook het Woord
van God! En veel mensen zijn tot
geloof gekomen!” Te midden van
de moeilijke omstandigheden in
Cuba, is dat iets om heel dankbaar
om te zijn. Bid dat nog veel meer
mensen tot geloof zullen komen.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
WO De GZB organiseert een bijzon21APR dere pinkstercampagne met als
thema ‘Houd het vuur brandend’.
Hoogtepunt is een online wereldreis op zaterdagavond 15 mei. Kijk
voor meer info en aanmelden op
www.gzb.nl/event. Maar er zijn
nog veel meer activiteiten, o.a.
een challenge voor kinderen en
jongeren, bidden en Bijbellezen
met de wereldkerk en een kleurwedstrijd. Bid dat veel mensen
meedoen, om zo het vuur van het
geloof te laten aansteken en ook
zelf weer door te geven.

BIDDEN VOOR ALBANIË
DO De familie Duits is uitgezonden
22APR naar Albanië. Robert werkt bij

het christelijke gezondheidscentrum ABC Health Foundation. Zij
bieden ook gratis medische hulp
aan mensen in de marge van de
samenleving. Daarmee willen ze
iets laten zien van Gods liefde. De
familie Duits mag met hun kennis
en praktische ervaring voor deze
organisatie van betekenis zijn.
Laten we God danken voor hun
toewijding en bidden voor het
werk van ABC.
VR Bid voor de gemeente in Kom23APR binat (Albanië) waar de familie
Duits bij betrokken is. Bijna twee
jaar na de zware aardbeving,
waarbij ook hun kerkgebouw
zwaar is beschadigd, is er nog
geen definitief kerkgebouw gevonden. Bid om wijsheid voor het
leiderschap van deze gemeente
in het maken van beslissingen en
het zoeken naar mogelijkheden
voor een vervangend kerkgebouw.
ZA Bid voor de familie Duits. Zij
24APR hopen medio juni terug te keren
naar Nederland. Bid voor een
goede afronding en overdracht
van hun werkzaamheden. Bid
voor hun kinderen, dat ook zij in
deze periode van verhuizing en
transitie zich veilig en geborgen
mogen weten in Gods handen.
ZO Vandaag worden er verkiezingen
25APR gehouden in Albanië. Bid voor een
goed verloop van de verkiezingen
en voor goede volksvertegenwoordigers. Bid in het bijzonder voor
de christenen die in de politiek actief zijn, dat zij door hun woorden
en daden kunnen getuigen van
het Evangelie.

BIDDEN VOOR MALAWI
MA Gisteren namen Gerrit en Ineke
26APR van Steenbergen afscheid van
de GZB via een kerkdienst in de
Westerkerk in Veenendaal. Bijna
veertig jaar zijn ze met de GZB
verbonden geweest in zendingsen bijbelvertaalwerk. Bid voor een
gezegende pensioentijd en dat
ze nog lang in goede gezondheid
dienstbaar mogen zijn in Gods
Koninkrijk.

www.gzb.nl/gebed

DI In Malawi zijn er gebieden waar
27APR veel moslims wonen. In die
gebieden krijgen gemeenteleden
toerusting hoe ze op eenvoudige
manier met hun buren in gesprek
kunnen gaan over geloof. Wilt
u bidden dat mensen vrijmoedig daarover durven spreken,
waardoor mensen geraakt worden
en meer willen weten over het
christelijk geloof?
WO De Bijbel is sinds een paar jaar be28APR schikbaar in de Ellomwe taal, een
van de talen die in Malawi wordt
gesproken. Nu mensen in hun
eigen taal de Bijbel kunnen lezen,
willen ze graag beter weten hoe
ze dat moeten doen. Daarom gaat
ds. Alfred de dorpen in en geeft
uitleg hoe mensen aan de hand
van een eenvoudige methode de
Bijbel kunnen lezen.
DO In Malawi wordt aan predikanten
29APR en hun vrouwen een huwelijkscursus gegeven. Zij geven daarna zelf
de cursus in hun eigen gemeente.
Deelnemers zijn dankbaar dat ze
leren waar het om gaat in het huwelijk, om vertrouwen en trouw.
Bid dat de deelnemers aan de
cursussen een voorbeeld mogen
zijn voor anderen.

BIDDEN VOOR JEMEN
VR Door de oorlog in Jemen zijn veel
30APR Jemenieten gevlucht naar buurlanden. Het werk van de GZB richt
zich op Jemenieten in Egypte. Bid
dat ze daar als vluchteling in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen.
ZA Dank God voor de groeiende Je01MEI menitische geloofsgemeenschap
in Egypte die het verlangen heeft
om hun landgenoten te dienen en
het Evangelie met hen te delen.
Dank dat zij afgelopen jaar weer
meer mensen hebben mogen
bereiken en bid dat de Heere hen
nabij mag zijn.

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’.

