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‘Door geloof en geduld de beloften beërven.’ Hebreeën 6: 12 

1) ‘Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont…..beschouw 

het geduld van onze HEERE als zaligheid.’ (2 Petrus 3: 13, 15). God heeft geduld met het onrecht 

in onze maatschappij en met de verdraaiing van de waarheid in ieder opzicht. Wij bidden voor 

onszelf dat als wij wachten op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, wij volhardend, actief kunnen 

wachten, omdat Hij ons voorbeeld is. 

2) Wij bidden dat de gelovigen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten die onder zware druk leven, 

veroorzaakt door hun familie of de autoriteiten, omdat zij in Jezus geloven ‘met alle kracht 

bekrachtigd worden, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te 

volharden en geduld te oefenen.’ (Kolossenzen 1: 11). 

3) (TU) Gebed wordt gevraagd voor de autochtone leiders van de huisgemeentes in het hele land: 

dat zij mogen groeien in hun persoonlijkheid om liefdevol leiding te geven en de personen binnen 

de groep de kans te geven om te groeien in hun geestelijke gaven. 
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4) (TU) ‘De wapens van onze strijd zijn krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij 

breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God.’ (2 Kor. 10: 

4, 5). Gebed wordt gevraagd voor de stad Kairouan, de toegangspoort en het centrum van de Islam 

in Noord-Afrika. Wij bidden dat dit bolwerk afgebroken wordt en dat de leugens die er verkondigd 

worden plaats moeten gaan maken voor de waarheid van de Bijbel. Wij bidden dat inwoners van 

Kairouan tot wedergeboorte komen en er een krachtige huisgemeente ontstaat. 

5) (TU) Ik ben S. en woon in de hoofdstad Tunis. Ik ben tot geloof gekomen in Jesjoea en mijn 

familie ook. Ik lijd aan een psychische stoornis en depressie. Wil je bidden dat ik genees? Ik zou 

het heerlijk vinden om een normaal leven te lijden. Ik wil graag Tunesiërs zien die Jesjoea 

accepteren. Ik heb een groep jonge moslimvriendinnen en we lezen samen om te ontdekken wat de 

Bijbel zegt. Bid dat zij Jesjoea accepteren. 

6) (LI) Wij bidden voor genezing voor het land en herstel voor het volk. Nu machtige naties strijden 

om grondgebied en olierijkdommen bidden wij dat het verscheurde volk dat onder terreur leeft via 

de digitale wegen zoeken en het evangelie horen/zien en tot wedergeboorte komen.  

7) (LI) ‘Goed is JHWH voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.’ (Klaagliederen 3: 

25). We wensen de Libische gelovigen (vluchtelingen) toe dat zij God voortdurend zoeken als zij 

in wanhoop toekijken wat er met hun land gebeurt. Wij bidden dat zij leren om voorbidders te zijn 

voor hun volk en dat zij zich verootmoedigen voor wat niet recht was voor God en plaatsvervangend 

schuld belijden voor zonden van hun natie. 

8) (LI) Op het Tunesische eiland Djerba werkt een Algerijns echtpaar samen met een Libisch 

echtpaar onder de Libische vluchtelingen. De zegen die zij ontvingen is dat zij door het coronavirus 

een langere verblijfsvisum hebben gekregen in verband met de lockdown. Zij hebben een gemeente 

van Libiërs gevormd die elkaar online ontmoeten. Onlangs kwamen er door de online ontmoetingen 

een Libische vrouw en twee Egyptische mannen tot geloof. 

9) (AL) Hamid is met zijn gezin in het zuiden gaan wonen in Tamanrasset. Onlangs kon hij getuigen 

onder de Toeareg van de Tinzawatine stam. De mannen waren open om te luisteren naar het 

levensverhaal van Jesjoea. Gebed wordt gevraagd dat de deur naar de stammen in het zuiden steeds 

meer opengaat. 

10) (AL) Naast dat het zendingscentrum videoprogramma’s maakt met onderwijs over huwelijk en 

gezin en het bereiken van niet-gelovigen en discipelschap, video’s die veelvuldig bekeken worden, 

zijn de gemeentes ook begonnen met het uitdelen van voedsel aan gezinnen zonder werk en 

inkomen vanwege de crisis. Het is een groot getuigenis dat Algerijnse christenen belangeloos 

voedsel uitdelen, en we bidden dan ook dat het veel vrucht voortbrengt voor de eer van Gods Naam. 

11) (AL) Net voor de coronatijd hebben drie Algerijnse broeders in het geloof een training gevolgd 

in Jordanië in hydrocultuur (methode voor het kweken van planten zonder grond door het gebruik 

van minerale voedingsoplossingen in een wateroplossing). Zij willen zo groenten gaan kweken voor 

voeding, en dat inzetten in evangelisatie in streken waar de inwoners nog niet van het evangelie 

gehoord hebben. Gebed wordt gevraagd voor startup financiën dat zodra de lockdown voorbij is zij 

aan het werk kunnen gaan.  

Getuigenis: I. begon met het lezen van de Bijbel op internet. Daarna besloot zij om Jezus te volgen 

zelfs al is haar familie sterk praktiserend binnen de overheersende godsdienst. Kortgeleden toen zij 
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het boek Romeinen las voelde zij dat ze gedoopt moest worden. Dat gebeurde aan het strand in zee. 

Wij prijzen God voor de kracht van Zijn Woord, gebruikt door Zijn Geest. 

12) Zoals in alle landen waar het coronavirus heerst worden ook in Noord-Afrika en het Midden-

Oosten de fundamenten van de maatschappij geschud. Ons gebed is dat terwijl deze crisis gaande 

is en voor veel economische malaise zorgt, de mensen – naast dat zij zich druk maken om dagelijks 

te overleven – ook vragen stellen over de zin van het leven en de waarheid, en dat zij zoeken en 

Jezus vinden.  

13) De economische situatie in Libanon is dramatisch. Iedereen die zich dat financieel kan 

veroorloven ontvlucht het land. Hulpverleners in de vluchtelingenkampen die er ook het evangelie 

verspreidden waren genoodzaakt het land te verlaten. De politiek wordt bedreven door de 

gevestigde orde waardoor de problemen alleen maar verergeren. Wij bidden dat onze broeders en 

zusters in deze uitzichtloze situatie mogen  ervaren dat ‘de beproefdheid van hun geloof volharding 

uitwerkt’ (Jac. 1: 3) en dat God uitkomst geeft als zij alles wat in hun vermogen is gedaan hebben .  

14) In Libanon heeft Hezbollah 150.000 raketten klaarstaan om op Israël af te vuren. Overal in 

Libanon worden wapens opgeslagen die iedere keer verplaatst worden met de hulp van Rusland. In 

Syrië liggen de opslagplaatsen dichtbij de grens met Galilea. De dreiging blijft voortdurend, ook 

omdat Israël dit nauwlettend in de gaten houdt en regelmatig opslagen van wapens probeert te 

vernietigen. Wij bidden dat de ogen van de leiders van de Hezbollah open mogen gaan voor de God 

van de Bijbel, de God van Israël, en dat zij Jesjoea mogen ontmoeten en gaan liefhebben. 

15) Wij bidden voor de wedergeboren gelovigen met moslimachtergrond die in Jordanië wonen, 

dat zij te midden van alle beperking die zijn hebben vanuit de overheid of van familie mogen ervaren 

dat ‘de beproefdheid volharding uitwerkt’ (Romeinen 5: 3). Wij zegenen hen dat zij in staat zijn de 

Bijbel te lezen voor wat het zegt, in plaats vanuit de christelijke theologie en dat zij het plan van 

God zien voor Israël en de nakomelingen van Ishmaël. 

16) Het dagelijkse leven van de inwoners van Syrië is schrijnend door de verwoesting in hun land, 

het coronavirus en de politieke situatie waarin hun land te lijden heeft onder aanvallen van Israël 

op Hezbollah locaties. Wij bidden om Gods genade en ontferming in hun lijden en dat Hij Zichzelf 

openbaart aan de Syriërs in dromen. 

17) Vanuit Libanon organiseren internationale teams online Bijbelstudies tijdens de coronacrisis. 

Drie Irakezen doen mee aan de studie: Ali uit Bagdad, Amir uit Al Nasiria (zuiden) en Fadi. Wij 

danken God voor de mogelijkheid in het Midden-Oosten, dat er via internet samen in de Bijbel 

wordt gelezen over grenzen heen! Wij zegenen Irak dat er door deze interesse door het hele land 

heen veel kleine gemeentes ontstaan. 

18) De jeugd in Saoedi-Arabië maakt het overgrote deel van de bevolking uit. Wij bidden dat zij 

onderscheid gaan krijgen in wat waarheid is en dat zij geen genoegen meer nemen met het beleid 

van de overheid in hun land en de strenge godsdienstige regels. Wij danken God dat Hij van deze 

jongeren houdt en Zichzelf aan hen wil openbaren. Ook bidden we dat zij de boodschap van het 

evangelie horen als zij op internet zoeken naar informatie. 

19) Wij bidden voor de gelovigen met een Moslimachtergrond in Egypte. Velen van hen leven in 

een moeilijke en uitzichtloze situatie, niet geaccepteerd door hun familie en de overheid, en 

verdacht binnen de kerken en gemeentes. ‘U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de 
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uitkomst van de HEERE gezien, dat de HEERE vol ontferming is en barmhartig.’ (Jacobus 5: 11). 

Wij bidden dat de ontferming en barmhartigheid van God voor hen zichtbaar wordt in de christenen 

die hen liefhebben en hun leven voor hen in de waagschaal stellen. 

Getuigenis: Ik ben M. en woon in Tunis. Bid voor mijn geestelijke bescherming en bedekking. Ik 

wil vrij zijn van gebondenheid van hekserij. Daarvoor heb ik innerlijke genezing nodig. Bid dat 

mijn familie de Messias leert kennen. Bid voor mijn land. 

20) Wij bidden voor onze Jemenitische broeders en zusters die lijden onder de situatie van hun 

thuisland en zich afvragen of er nog hoop is. ‘Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden 

en van het geduld de profeten, die in de naam van JHWH gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen 

gelukzalig, die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van 

JHWH gezien, dat JHWH vol ontferming is en barmhartig.’ (Jakobus 5: 10, 11). Wij bidden om 

Zijn ontferming over de bevolking van Jemen. 

21) ‘Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en 

in de volharding van Jezus Christus.’ (Openbaring 1: 9). Wij bidden dat onze Palestijnse broeders 

en zusters die onder grote druk leven vanwege het Koninkrijk die volharding in Jezus mogen 

hebben. Wij bidden voor de steden waarin zij wonen, zoals Bethlehem, Jeruzalem (de Oude Stad), 

Ramallah en Gaza, dat God hen genade geeft en zij hulp ontvangen van broeders uit andere delen 

van de wereld en Israël.   

22) ‘De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap, maar de hoop van de goddeloze zal 

vergaan. De weg van de HEERE is kracht voor de oprechte.’ (Spreuken 10: 28, 29). Wij zegenen 

onze broeders en zusters die zich bezighouden met verzoening tussen Jood en Arabier, in Israël, 

Jordanië en Libanon en in de Noord-Afrikaanse landen, dat zij blijdschap en kracht ervaren omdat 

zij zich richten op God en op Zijn beloften. 

23) ‘Wie JHWH verwachten, die zullen het land bezitten.’ (Psalm37: 9). Verwachten vraagt geduld. 

Wij bidden dat God onze Messiaanse broeders en zusters in Israël bevestigt in hun geloof als zij 

met moeite en inspanning de boodschap van Jesjoea verkondigen. In deze tijd zijn er talloze nieuwe 

initiatieven op digitaal gebied. Wij bidden dat de gebeden en inspanning veel Israëli’s tot 

wedergeboorte brengt en laat groeien in discipelschap.  

24) Wij bidden voor de gelovigen in Jesjoea in de orthodoxe gemeenschap in Israël die of in het 

geheim geloven of buiten de gemeenschap geplaatst zijn. Wij bidden met hen dat als zij hopen en 

bidden voor de verlossing van hun familie dat zij volharding hebben en ervaren dat zij gesteund 

worden door de gelovigen uit de volken. ‘Als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het 

met volharding.’ (Romeinen 8: 25). Wij danken God dat de Geest door ons heen pleit, omdat Hij 

ook verlangt dat de kinderen van God openbaar worden. (Romeinen 8: 26, 19). 

25) (MA) De maanden van lockdown hebben veroorzaakt dat er via Facebook veel bezoeken zijn 

geweest aan de website in Tamazight. We danken God daarvoor en bidden dat wat er beluisterd en 

gelezen is vrucht zal dragen in de harten. Ook wordt er gebed gevraagd voor iemand die de 

supervisie kan dragen voor alle communicatie via internet omdat het werk voor vrijwilligers te veel 

wordt. 
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26) (MA) ‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.’ (Kolossenzen 

4: 2). Dat bidden wij voor de Marokkaanse gelovigen als zij bidden voor hun overheid, dat zij 

vrijheid krijgen in het beleven en uiten van hun geloof in Jesjoea. Wij bidden dat zij volharden 

onder alle druk en dat zij wonderen beleven in antwoord op gebed. 

27) (MA) Wij bidden voor de Ait Waryagher, de grootste stam van de 18 stammen in het 

Rifgebergte. In Nederland wonen duizenden personen van de Ait Waryagher. We verlangen naar 

een doorbraak in deze stam voor het evangelie en dat zij vele huisgemeentes gaan vormen zodat zij 

door hun invloed als stam ook de andere stammen in het Rifgebergte voor het Koninkrijk van God 

bereiken. 

28) (MAU) Wij bidden voor de nieuwe generatie. Veel kinderen groeien op in armoede met geen 

toegang tot onderwijs, slechte voeding en te voorkomen ziektes. Veel meisjes worden nog 

uitgehuwelijkt in hun vroege tienerjaren. We bidden dat er een kentering komt in de ontwikkeling 

en de armoede van het land, en dat God met kracht werkt zodat deze jonge generatie de mogelijkheid 

krijgt om zich te ontwikkelen, onderscheid krijgt tussen wat leugen en waarheid is, en door de Geest 

geleid wordt om het evangelie te horen en een keuze te kunnen maken. 

29) (MAU) ‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad…U echter, o mens die God toebehoort, 

ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen…volharding na. Strijd de goede strijd van het geloof’         

(1 Timotheüs 6: 10- 12). Wij bidden dat de Mauritaanse gelovigen moed en volharding ontvangen 

in moeilijke situaties en leefomstandigheden , omdat zij geloven dat God voor hen zorgt en dat zij 

daardoor ook wonderen beleven. 

30) (MAU) Wij bidden voor de stammen van de Oosterse Hodh op de grens van Mali, Algerije en 

Mauritanië. Het gebied is uitgestrekt, afgelegen en onontwikkeld. Arabische nomaden trekken er 

rond met hun kudden. Wij bidden dat er in de aangrenzende stadjes van dit gebied mensen komen 

die over Jesjoea vertellen. Ook bidden we dat de nomaden op hun reizen het evangelie horen. 

Getuigenis: Wij danken God voor weer een gelovige! Zij werd gedoopt in de naam van de Messias 

toen zij onverwacht ontdekte dat er nog meer Tunesische gelovigen bestaan. Eerder had zij 

geprobeerd om naar het buitenland te reizen om daar gedoopt te worden. Bid dat de Geest haar leidt 

als zij haar geloof deelt met haar familie. 

31) ‘De vrucht van de Geest is…geduld.’ (Galaten 5: 22). ‘Abraham heeft de belofte gekregen na 

daar geduldig op gewacht te hebben.’ (Hebreeën 6: 15). Wij bidden dat geduld in ons groeit als 

vrucht en uit geloof, zodat wij standvastig zijn in alles wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd: 

Zijn Koninkrijk komt. 


