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BIDDEN VOOR JEMEN

BIDDEN VOOR ALBANIË

ZO Door de oorlog in Jemen zijn veel
02MEI 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.

VR Bid vandaag voor mannen,
07MEI vrouwen en jongeren die gevangen zitten in Albanië, terecht of
onterecht. Het Albanese rechtssysteem is nogal krom. Je komt al
snel in de gevangenis en geld en
‘vriendjes’ zijn dé manieren om
vrij te komen. Wie dat niet heeft,
blijft zitten, en dat geldt helaas
voor de meesten.

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
MA In het land waar Hans* werkt, is
03MEI het binnen sommige bevolkingsgroepen voor christenen niet
makkelijk om voor hun geloof uit
te komen. Er is veel tegenwerking.
Dank God voor hen die trouw
blijven en bid om standvastigheid
en geduld.
DI Het verlof van Hans, die voor
04MEI de GZB in Zuidoost-Azië* werkt,
wordt steeds weer uitgesteld
vanwege de situatie rond het
coronavirus. Al bijna vier is hij niet
meer in Nederland geweest en
nog steeds is het niet mogelijk om
plannen te maken om zijn familie,
vrienden en thuisfrontgemeente
in Nederland te ontmoeten. Wilt
u blijven bidden voor geduld en
volharding. Gebed vermag veel!
WO De bergstammen in Zuidoost-Azië
05MEI worden soms misbruikt en blijven
vaak arm. Er wordt al een aantal
jaren met succes een cursus
gegeven hoe christenen familiebedrijfjes kunnen opzetten aan
de hand van Bijbelse principes.
Het resultaat is een inkomen
voor deze families en een kerk die
zichzelf kan voorzien. Dit is ook
zending!
DO In Zuidoost-Azië wordt een
06MEI christelijk ontmoetingscentrum
gebouwd door een organisatie
die onder bergstammen werkt.
De voorganger staat in gunst
bij de overheid en heeft volledig
toestemming gekregen. Iedere
christelijke organisatie krijgt nu
de mogelijkheid om in alle vrijheid
conferenties te houden. Hem alle
eer!

ZA Een kerk in alle 24 gevangenissen
08MEI in Albanië, dat is waar GZB en
partner Gevangenzorg Albanië
naar verlangen. Dankzij trouw
bezoekwerk van de gevangenispastors komen er gevangenen
tot geloof. Samen vormen zij een
christelijke gemeente binnen de
gevangenismuren. Bid voor deze
bijzondere en kleine gemeenten
en dank God dat Zijn werk niet
stopt bij de gevangenisdeur!
ZO Dank God dat de meeste gevange09MEI nissen in Albanië weer open zijn
voor bezoekers, zij het nog steeds
beperkt. Een jaar lang konden er
nauwelijks activiteiten worden
georganiseerd. Dat is ontzettend
zwaar geweest voor de gevangenen en voor hun families. Bid dat
het bezoeken van de gevangenen ook door de gevangenispastors en het organiseren van activiteiten
weer onbeperkt mogelijk zijn.
MA Bid voor ex-gevangenen in Albanië,
10MEI als ze na hun vrijlating hun leven
weer proberen op te pakken.
Diaconaal werker Ilir Qelemeni
van GZB-partner Gevangeniszorg
Albanië begeleidt hen daarbij. Hij
stimuleert ze en helpt hen bij het
vinden van werk en/of opleiding.
Hij doet zijn best om een positief
netwerk om hen heen te bouwen,
zodat ze niet terugvallen in de
criminaliteit.

BIDDEN VOOR RWANDA
DI Martin en Marleen ‘t Hart werken
11MEI voor de Anglicaanse Kerk in Rwanda, Marleen als onderwijsadviseur
en Martin als ICT-deskundige.

www.gzb.nl/gebed

Daarnaast werken ze met tieners.
Dank voor het vinden van creatieve oplossingen tijdens deze
coronacrisis, zoals Bijbelstudie
via WhatsApp-groepen. Dit is tot
zegen van de vele deelnemers.
WO Bid voor Florence, een licht ge12MEI handicapte tiener in Rwanda. Ze
heeft het extra zwaar. Haar moeder wil niet voor haar zorgen. Een
andere, arme, familie heeft zich
nu over haar ontfermd. Dankbaar
doet ze voor hen veel huishoudelijk werk. Daardoor mist ze vaak
de contacten met de tieners van
de kerk.
DO Drie jaar geleden zijn veel kerken
13MEI in Rwanda gesloten vanwege overheidsregels. Nog steeds, ook vanwege coronamaatregelen, zijn in
de kerkregio waar Marleen en Martin ’t Hart wonen zo’n 150 van de
200 kerken dicht. Bid dat de Koning
van de Kerk met Zijn Geest de harten van mensen raakt, juist daar
waar het niet mogelijk is om rondom Gods Woord bijeen te komen.
VR Marleen ‘t Hart kan met haar
14MEI team na ruim een jaar weer scholen bezoeken om daar het bijbels
onderwijs te verbeteren. Ze is
dankbaar te zien dat het in 2020
geleerde in de praktijk wordt
gebracht. Helaas is er een groot
verloop onder de getrainde leerkrachten. Bid voor de bereidheid
onder de leerkrachten om elkaar
te coachen.

MET DE WERELDKERK OP WEG
NAAR PINKSTEREN
ZA
Vandaag is een bijzondere dag:
15MEI we zien uit naar een bemoedigende start van onze Pinkstercampagne waarin christenen uit
Nederland zich laten aanwakkeren door verhalen vol vuur uit de
wereldkerk. Bid dat het online
event vanavond ons als kerk in

* Om veiligheidsredenen worden het land
en de naam niet voluit genoemd.

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’.

Nederland zal bemoedigen om het
vuur brandend te houden.
www.gzb.nl/pinkstercampagne
Volgende week vieren we
ZO
16MEI Pinksteren. Bid in het bijzonder
voor predikanten dat zij ‘vurig
van geest’ het Evangelie kunnen
delen, ook al gebeurt dat op veel
plekken nog via online diensten of
in kleine groepen.
In de afgelopen periode verloMA
17MEI ren kerken wereldwijd predikanten en gemeenteleden aan de
dood als gevolg van corona. Op andere plekken raakten gemeenteleden door de crisis buiten beeld.
Bid dat de Geest ons wereldwijd
weer aanwakkert en ons vurig
maakt in het dienen van de Heere.
De kerk in Zuid-Soedan leeft al
DI
18MEI jaren ‘van huis’. Toch wordt het
Evangelie op een krachtige manier
doorgegeven en voorgeleefd in
de vluchtelingenkampen. Dank
voor het getuigenis dat de kerk de
hoop niet verliest!

Vanavond organiseert de GZB
WO
19MEI een online gebedsbijeenkomst
met de wereldkerk. Bid dat deze
ontmoeting tot zegen en bemoediging mag zijn.
Bid voor mensen als Bella Flor
DO
20MEI uit Costa Rica die met gevaar
voor eigen leven haar werk doet
in de achterstandswijk La Tabla.
Dank en bid voor moed dat kerken
wereldwijd (ook in Nederland)
hun deuren openzetten voor mensen die zorg en aandacht nodig
hebben.
Vervolging of discriminatie van
VR
21MEI christenen kan je kwaad maken,
maar durf vandaag eens te bidden
voor hen die christenen vervolgen
of discrimineren. Denk aan landen
als Indonesië of Pakistan, maar
ook aan situaties dichterbij.
Om welke situatie in de wereld
ZA
22MEI of dicht bij huis zou je mee willen
‘huilen’, omdat het je diep raakt?
Bid vandaag heel concreet voor
die mensen en benoem hun
verdriet.

www.gzb.nl/pinkstercampagne

