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BIDDEN VOOR ZUID-AFRIKA
ZO Dorcas komt uit Zimbabwe, maar
05DEC woont nu in een sloppenwijk in
Zuid-Afrika. Hoewel zij en haar
man het zelf ook niet breed
hebben, vindt ze het belangrijk
om hoop te bieden aan vrouwen
die werkloos zijn. Ze helpt hen om
kleding te ontwerpen, te naaien
en verkopen. Bid voor Dorcas en
haar familie en dat zij veel vrouwen tot zegen mag zijn.
MA Daniëlle Davelaar zit in de
06DEC afrondende fase van haar werk
bij crisis-zwangerschapscentrum
Choices. Bid dat de juiste persoon
gevonden wordt om haar werk
over te nemen. Voor Daniëlle zelf
wordt gekeken naar mogelijkheden voor een vervolguitzending
elders in zuidelijk Afrika. Bid om
duidelijkheid over de plek waar
zij haar kennis en talenten kan
inzetten.
DI Choices in Zuid-Afrika biedt vrou07DEC wen die ongepland zwanger zijn
en een abortus overwegen andere
alternatieven. In de afgelopen
maanden is het aantal vrouwen
dat uiteindelijk besloot om het
kindje te houden omhooggegaan.
Dank God dat Hij nieuw leven
geeft en werkt in de harten van
deze vrouwen.

BIDDEN VOOR JEMEN
WO Te midden van de verwoestende
08DEC oorlog in Jemen hebben christenen het extra zwaar. Elke inwoner
van het land wordt geacht moslim
te zijn. Ondanks dat komen mensen tot geloof. Bid en dank voor
de groeiende ondergrondse kerk.
DO Veel Jemenieten zijn gevlucht
09DEC naar buurlanden, zoals Egypte, en
komen daar in aanraking met het
Evangelie. Ze ervaren er de kracht

van een christelijke gemeenschap.
Sommigen keren terug naar Jemen, een land waar geen ruimte is
voor het christelijk geloof. Bid dat
ze het volhouden en het geloof
ook verder verspreiden onder hun
landgenoten.
VR In Jemen woedt al jarenlang een
10DEC verwoestende burgeroorlog. Miljoenen mensen lijden honger. Het
is voor kerkleiders niet eenvoudig
om leiding te geven aan een volk
dat zo zwaar lijdt. Bid dat leidinggevenden mogen groeien in het
Woord van God en daarmee hun
volk kunnen dienen en bereiken.
ZA Wilt u vandaag specifiek bidden
11DEC voor broeder Alaa? Hij zit in de gevangenis vanwege zijn geloof. Bid
ook voor zijn vrouw en familie.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZO Wilt u bidden voor de kantoor12DEC medewerkers van de GZB? Net
zoals zoveel Nederlanders werken
zij voornamelijk vanuit huis. Bid
dat dit geen belemmering vormt
om hun werk met enthousiasme
en bevlogenheid te doen. Bid om
zegen op alle plannen en activiteiten.

BIDDEN VOOR THAILAND
MA Bidt u vandaag mee voor Sijmen
13DEC en Annelies den Hartog, gemeentestichters in Thailand? Zij
proberen op allerlei manieren met
de Thai hun leven én het Evangelie te delen. Ook staan ze de vaak
nog jonge en kleine christelijke
gemeenten met raad en daad
terzijde. Dank God dat ze dit met
zoveel liefde, geduld en toewijding doen.

meenteleden van de kleine kerken
het ware verhaal van Kerst vertellen aan familieleden en bekenden.
Bid dat mensen geïnteresseerd
raken en meer over het Evangelie
willen horen.
WO Op woensdagmorgen komt er een
15DEC groep buurtbewoners bij Sijmen
en Annelies zingen en Bijbellezen.
Bid dat onze Heere en Heiland
harten opent, waardoor mensen
zich tot Hem keren. Bid dat er een
nieuwe groep gelovigen zal ontstaan, die de start zal vormen van
de eerste gemeente in het dorp.
DO Afgelopen jaar is een gemeente
16DEC gestart in het dorp KhookNaKloong in Isaan, in het noordoosten van Thailand. Bid voor verdere
groei van geloof en Gods bescherming voor de elf jonggelovigen.
Bid dat God hen gebruikt om te
getuigen van de Heere Jezus naar
hun buren en familieleden.

BIDDEN VOOR NICARAGUA
VR Dank voor de uitzending van de
17DEC Colombiaanse familie Alvarez
naar Nicaragua om daar aan de
slag te gaan als gemeentepredikant en als theologisch toeruster.
Dank dat de GZB mag meewerken aan de uitzending door een
partnerkerk in Colombia naar een
partnerkerk in Nicaragua.
ZA We vragen uw gebed voor de po18DEC litieke situatie in Nicaragua waar
veel oppositieleden gevangen
zitten en er geen vrijheid van
mening is. Dat zorgt ook voor
spanningen in kerken, omdat de
regering controle wil krijgen over
het handelen en de projecten van
de kerk.

DI Veel winkels in het boeddhisti14DEC sche Thailand doen mee aan de
commercie rond Kerst. Bid dat ge-
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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’.

