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BIDDEN VOOR NOORD-AFRIKA
ZO Bid voor de voorgangers van de
04JUL kleine gemeenten in Noord-Afrika*.
Het plotselinge overlijden van
ds. Cees van Duijn - drie maanden
geleden - sloeg bij hen een groot
gat. Bid om de leiding van Gods
Geest om door te gaan op de
ingeslagen weg om jonggelovigen
toe te rusten.
MA Bid om wijsheid voor de GZB bij
05JUL de zoektocht om samen met de
lokale kerk in Noord-Afrika* het
toerustings- en het kinder- en
vrouwenwerk dat familie Van
Duijn was begonnen zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. Bid
om zegen, wijsheid, creativiteit
en Gods leiding bij al het overleg
hierover.
DI Bid om stabiliteit en gerechtig06JUL heid in Noord-Afrika*, dat regeringen het goede voor hun burgers
zullen zoeken. Door de coronacrisis is de werkloosheid verder
toegenomen en hebben mensen
geen uitzicht meer. Bid dat zij
gaan zoeken naar echte vrede en
dat christenen een boodschap vol
hoop brengen in alle uitzichtloosheid.
WO Bid voor de vele, vaak christelijke
07JUL Afrikaanse studenten die vanuit
het zuiden van de Sahara naar
Noord-Afrika* komen om te
studeren. Geef dat zij een warme
plek vinden in de kleine lokale
gemeenten en zelf ook Christus’
licht verspreiden in de kerk en op
de studentenvereniging.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
DO Bid dat de Nederlandse gemeen08JUL ten die de GZB ondersteunen
meer missionair en zendingsbewust zullen worden. Bid dat zij
mogen leren van de wereldkerk.
En bid ook of gemeenteleden

meer oog krijgen voor de mensen
om hen heen die Christus nog niet
kennen.

BIDDEN VOOR NEPAL
VR De GZB werkt al zo’n 25 jaar in
09JUL Nepal. Dank voor het trouwe
netwerk van partners. Bid om
zegen op ons werk in dit land met
en voor de jonge kerk. Deze groeit
nog steeds, ondanks tegenwerking vanuit de overheid en de
heersende cultuur.
ZA Vandaag komen christenen in
10JUL Nepal samen. Het is hun enige
vrije dag in de week. Vanwege
beperkingen vinden de diensten
digitaal of in kleine groepjes bij de
gemeenteleden thuis plaats. Een
grote uitdaging voor de jonge kerken! Bid voor gezegende diensten.
ZO De moessonregens zijn vroeg en
11JUL heftig dit jaar in Nepal. Er zijn
verwoestende overstromingen
geweest en er worden er nog meer
verwacht. Bid God om bescherming, om hulp bij nood en om
kracht voor de hulpverleners, ook
onze partners.
MA Shakti Samuha (36) uit Nepal leer12JUL de nooit lezen en schrijven. Inmiddels doet ze enthousiast mee aan
de lees- en schrijfcursus aan kwetsbare vrouwen. Die helpt hen weerbaarder te worden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. De cursus ligt nu stil. Bidt u voor Shakti
en dat de cursus snel weer start?

BIDDEN VOOR ALBANIË
DI Albanië is een land op de grens
13JUL tussen Oost en West. Er zijn veel
godsdiensten: rooms-katholicisme, orthodoxie, islam, bektashisme en protestantisme. Gelukkig is
er respect voor elkaars religie. Het
aantal protestanten is klein, 0,5
procent van de bevolking. Graag
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uw gebed voor de kleine en kwetsbare protestantse kerken.
WO De GZB ondersteunt twaalf kleine
14JUL protestantse kerken in Albanië en
Kosovo door middel van trainingen voor kerkleiders en gemeenteleden. Dit programma wordt
Fokusí genoemd. Het doel is groei
in diepgang van het geloof en
missionair bewustzijn. Laten we
bidden voor de voorgangers, die
soms op een eenzame plek hun
werk moeten doen.
DO Vanaf 2017 woonde de familie Van
15JUL der Maas in Albanië. Vanwege de
schoolsituatie zijn Dineke en de
jongens sinds kort terug in Nederland. Aad werkt in Albanië op de
Bijbelschool en met lokale kerken.
Regelmatig zal hij naar Nederland
komen. Bid dat het gezin goed
omgaat met deze nieuwe situatie.
VR In afgelegen dorpen in Albanië is
16JUL vaak geen christelijke gemeente.
Kerken uit de omgeving organiseren daarom regelmatig evangelisatieactiviteiten, samen met de
GZB. Ook worden in deze dorpen
regelmatig professionele medische controles gedaan, omdat de
gewone medische zorg daar erg
beperkt is. Laten we bidden dat
ook deze dorpelingen Jezus leren
kennen.

BIDDEN VOOR NAMIBIË
ZA Namibië zit in een strenge
17JUL lockdown. Mensen mogen met
slechts tien mensen bij elkaar
komen. Bijbelschool NETS, waar
ds. Joram Oudshoorn werkt, moet
hierdoor haar manier van werken
aanpassen. Bid voor volharding
bij de staf en de studenten; dat ze
nieuwe krachten krijgen door de
Heilige Geest.
* 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’.

