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JANUARI 2022
Derek Prince heeft ooit gezegd: ‘Als we volledig en onvoorwaardelijk geloof
zouden hebben in drie aspecten van Gods natuur —Zijn goedheid, wijsheid en
almacht—dan zouden we God nooit ongehoorzaam zijn.’ Het zou onze gebeden
vurig maken! Bid met ons mee voor de missie om Dereks levensveranderende
onderwijs beschikbaar te maken voor hen die het nodig hebben. Bedankt!
1 JANUARI INTERNATIONAAL

3 JANUARI EGYPTE

• DPM medewerkers en zendingswerkers
blijven Dereks onderwijsmaterialen maken
in verschillende talen en op verschillende
manieren. Bid voor ons nieuwe team dat
helpt bij het wereldwijd beschikbaar maken
van Dereks onderwijs. Ze meldden een
stijging van 500% in het aantal kijkers op
het YouTube-kanaal.

• Bid dat de boekenbeurs in Caïro (van 26
januari tot 6 februari) niet geannuleerd zal
worden vanwege de pandemie en dat God
hier veel mensen zal bereiken door Dereks
Arabische boeken. Bid dat velen geraakt
zullen worden door de Heilige Geest.

4 JANUARI ETHIOPIË
• Bid voor Henok, hij vertaalt Dereks
audioserie How to Appropriate the Blood
en Why Israel? in het Amhaars en maakt
voice-overs. Bid dat dit goed ontvangen
zal worden en zal worden gedeeld onder
christenen in Ethiopië.

MIDDEN-OOSTEN
2 JANUARI JORDANIË
• Bid voor Gods wijsheid bij het reizen en het
zendingswerk om Dereks onderwijs bij het
Jordaanse volk en Syrische vluchtelingen
(moslims en christenen) aan de grens te
krijgen.

5 JANUARI SYRIË
• De Syrische Kerk heeft veel Bijbelkalenders
verspreid en Bijbels voor volwassenen

ZENDINGSVERSLAG – Egypte
• We hebben de vertaling, audio-opnames en covers van twee boeken
af kunnen ronden; ‘Waarom God jou belangrijk vindt’ en ‘Hope beyond
Grief’. We geloven dat God dit gaat gebruiken om velen te dienen.
• We hebben ‘The Roman Pilgrimage’ geüpload op YouTube en
we zullen elke dinsdag een video plaatsen op de Arabische
Facebookpagina.
• We willen God danken dat een lading van Dereks boeken veilig in
Libanon zijn aangekomen. Ze worden gedeeld in de bibliotheek
ayatonline.com/dpm en kunnen wereldwijd aangevraagd worden.
• Ons Arabische DPM-account op Instagram is actief en het aantal
volgers stijgt snel.
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en kinderen. Bid dat het Woord van God
doordringt in de harten van mensen, dat het
vrucht zal dragen in hun huizen en gezinnen
en Gods vrede zal brengen.

en eventuele technische problemen op te
lossen. De problemen belemmeren mensen
om toegang te krijgen tot Dereks onderwijs.

Europa

• Bid voor de moeilijke economische
omstandigheden in Syrië, dat God ingrijpt,
de plannen van de vijand vernietigt en
wijsheid geeft aan regerings- en kerkleiders.

9 JANUARI NEDERLAND & BELGIË
• Deze maand versturen we een
onderwijsbrief en geven we een cursus
over Gods antwoord voor afwijzing.
Samen met PowerParent hebben we ook
een proclamatiekaart hierover gemaakt.
PowerParent geeft conferenties voor
alleengaande ouders. Bid dat de materialen
en online cursus veel mensen zullen helpen
en dat zij genezing zullen vinden bij de Heer.

Voormalige Sovjetlanden
6 JANUARI ESTLAND
• Bid voor vrijwilligers voor het vertalen van
Dereks boeken in de Baltische talen.
• Bid voor wijsheid bij het bekendmaken
van onze online Bijbelschool, die nu één
jaar draait. Tot nu toe doen er een paar
studenten mee. Bid dat meer mensen zich
inschrijven en toegerust worden in hun
geloof en hun getuigenis over Jezus.

• Binnenkort hopen we het nieuwe boek
‘Gods stem verstaan’ te publiceren. Bid
dat het velen zal helpen om Gods stem te
verstaan en Zijn leiding te erkennen.

• We hebben Gods leiding nodig in onze
bediening voor Russischsprekende mensen
in andere Europese landen.

10 JANUARI NOORWEGEN/
SCANDINAVIË

7 JANUARI OEKRAÏNE

• Bid dat nog veel meer Noorse christenen in
aanraking komen met Dereks onderwijs.

• Er is dringend behoefte aan een nieuwe
website voor de Russischsprekende
gemeenschap in Oekraïne. Wereldwijd zijn
er in totaal 148 miljoen Russischtaligen die
we met deze website ook kunnen bereiken,
waaronder 20% van de bevolking van Israël.
In Israël en ook Duitsland, Canada, de VS
en andere landen vestigden veel emigranten
uit de voormalige Sovjetlanden zich. Bid dat
de nieuwe website snel klaar is.

• Het werk in Zweden wordt gecoördineerd
door XP Media, een bekende christelijke
uitgever in het land. Bid dat het werk verder
mag uitgroeien. Recent zijn er twee nieuwe
boeken gedrukt: ‘Foundational Truths for
Christian Living’ and ‘How to Judge Prophecy’.
• Bid voor de coördinatie van ons werk in
Finland via TV7 Heaven in Helsinki. Zij zullen
in februari ook een nieuw boek publiceren.

8 JANUARI WIT-RUSLAND

11 JANUARI ROEMENIË

• Bid voor Gods bescherming over de
bevolking van Wit-Rusland, aangezien het
land een nieuwe golf doormaakt van het
coronavirus en het aantal besmettingen
opnieuw toeneemt. Bid ook voor wijsheid en
bescherming voor ons team.

• Het is nodig dat de Roemeense christenen
de tijd waarin we leven gaan begrijpen en
de rol en het belang van Israël. Dereks boek,
‘The Key to the Middle East’ is kan hierbij
helpen; we willen het dit jaar publiceren.
Bid voor Gods bescherming over dit project
en dat deze boodschap inzicht geeft aan
degenen die het lezen.

• Bid dat ons team in Wit-Rusland de nodige
hulp krijgt om onze website te verbeteren
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12 JANUARI DUITSLAND

16 JANUARI HONGARIJE

• Ons kantoor breidt het bereik uit via sociale
media en online marketing. Bid dat God
ons wijsheid en genade zal geven, zodat we
onze middelen effectief besteden en zoveel
mogelijk mensen bereiken.

• We zijn van plan het boek ‘Elke dag geloven’
voor de derde keer in het Hongaars te
drukken. Bid dat gelovigen zullen leren
hoe ze het onderwijs in hun leven kunnen
toepassen, vooral degenen die worstelen
met geloof in moeilijke situaties - ziekte,
gebrek aan financiën, enz.

13 JANUARI VERENIGD KONINKRIJK
• Bid dat God ons zal leiden in het werk dat
Hij voor ons heeft in 2022. Bid ook om
wijsheid, creativiteit en bescherming voor
directeur Neil Cornick en het hele team.

• Bid dat ons nieuwe boek, ‘The Key to the
Middle East’, gelovigen zal helpen de rol
van het Joodse volk in Gods plannen te
begrijpen en dat Hij Zijn beloften aan Zijn
verbondsvolk, Israël en de Kerk zal houden.

• Onze nieuwe online cursus over geestelijke
strijd liep vertraging op vanwege technische
problemen. Bid dat de cursus snel van
start zal gaan en dat de studenten worden
toegerust voor de geestelijke strijd.

17 JANUARI OOST-EUROPA
• Bid dat Brano bescherming en kracht
ontvangt wanneer hij leiding geeft aan het
werk van DPM in 12 landen in deze regio,
terwijl hij reist en contact heeft met de
verschillende kantoren en werkers.

14 JANUARI FRANKRIJK
• Bid dat directeur René nieuwe ideeën en
initiatieven heeft voor het lopende werk
van DPM en voor Michael, onze nieuwste
medewerker, naarmate hij meer betrokken
raakt op verschillende gebieden.

• Bid voor voortdurende zegen en voorziening
van de Heer voor alle taalprojecten en om
bemoediging voor onze toegewijde werkers.

• Bid voor meer inkomsten dit jaar, zodat
we het zendingswerk van DPM wereldwijd
kunnen ondersteunen en onze noden
bij DPM in Frankrijk. Bid dat God harten
aanraakt om de bediening te ondersteunen.

18 JANUARI SLOWAKIJE
• De afgelopen zes jaar hebben we elk jaar
twaalf onderwijsbrieven gepubliceerd en
tot op heden hebben we bijna 150.000
exemplaren verspreid. Bid dat dit materiaal
in 2022 een bemoediging zal blijven voor
christenen in Slowakije.

• Bid dat de nieuwe YouTube-video’s met
Franse ondertiteling een grote zegen voor
velen zullen zijn.

Zuidoost-Azië

15 JANUARI POLEN
• Veel traditionele gelovigen in Polen
hebben nooit echt een solide Bijbelse
basis voor hun geestelijk leven gehad. We
willen het boek ‘Foundations for Christian
Living’ daarom opnieuw drukken. We zijn
ook bezig met het afronden van ‘Gods
kerk herontdekt’. Bid dat beide boeken
kerkleiders en anderen zullen zegenen in
hun wandel met de Heer en bekrachtigen.

19 JANUARI CAMBODJA
• Nu het land weer langzaam opengaat, is
DPM (in samenwerking met One-2-One
Ministries) van plan om bijeenkomsten te
organiseren voor lokale predikanten om
medische zorg te bieden, Bijbeltraining te
geven en Dereks onderwijs te verspreiden.
Bid voor Gods leiding bij het plannen van
deze bijeenkomsten en andere evangelische
evenementen.

• Bid dat gelovigen, ondanks de pandemie,
vast zullen blijven houden aan Gods Woord.
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GETUIGENIS – Cambodja
“Ik werk in een baptistengemeente en Godzijdank heb ik het boek
‘Bidden voor de regering’ ontvangen. Mijn dorp en ik baden alleen
voor ons dorp en voor de jeugd; we hebben er nooit aan gedacht
om voor de regering te bidden. Gebed is erg belangrijk zodat we een
goede regering hebben en meer kansen krijgen om het Evangelie te
verspreiden. Ik moedig mijn kerkleden nu aan om voor de regering
te bidden. We kunnen op de bres staan met onze gebeden aan God
om ons land te genezen. We willen dat onze regering wordt genezen
en dat alle mensen Jezus accepteren. Bedankt en God zegene u.”

ZENDINGSVERSLAG – Cambodja
De directeur van Cambodja, Huy, maakte een reis naar de
provincie Battambang en hield een outreach voor 100 families
die getroffen waren door overstromingen en Covid-19. We
werkten samen met lokale kerken, die ons ook hielpen met
nazorg voor degenen die Jezus aan hebben genomen. We
deelden Dereks boeken uit, samen met voedselpakketten.

20 JANUARI AUSTRALIË

22 JANUARI VIETNAM

• Bid dat er, met de versoepeling van de
Covidmaatregelen, kansen zullen ontstaan
voor het uitdelen van Dereks materialen
onder inheemse gemeenschappen en ook
voor contacten met andere bedieningen.

• Bid voor voldoende middelen om de kosten
van het vertalen en drukken van Dereks
onderwijs in het Vietnamees te dekken.
• Bid ook voor een wijdverbreide verspreiding
van het onderwijs in heel Vietnam.

21 JANUARI CHINA

23 JANUARI THAILAND/LAOS

• Het boek ‘The Coming Revival’ is vertaald en
zal worden toegevoegd aan Dereks andere
boeken die beschikbaar zijn in het Chinees.
Ook ‘Gods stem verstaan’ wordt vertaald. De
vraag naar boeken blijft. Bid dat deze boeken,
nieuwe en oude, Chinese gelovigen zullen
opbouwen in geloof en relatie met de Heer.

• Bid voor moderne strategieën om Thailand
en Laos te bereiken met Dereks onderwijs.
Er zijn geweldige kansen, maar er is veel
werk nodig. Onze vertaling van 24 van
Dereks boeken en brochures in het Thais en
Lao is nog maar het begin van het werk dat
de Heer voor ons heeft klaarliggen.

DANKBETUIGING – China
Terwijl China de controle op het internet aanscherpt, met als doel
de levering van Bijbels onderwijsmateriaal te blokkeren, heeft de
Heer ons mediateam geholpen om nieuwe manieren te vinden
om in contact te blijven met gelovigen in China. Hierdoor blijft
het aanbod van Dereks onderwijs online stromen. Het is geen
gemakkelijke taak! We prijzen de Heer voor Zijn hulp.
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GETUIGENIS – Vietnam
“Hartelijk bedankt, DPM. Jullie vrijgevigheid heeft me zo bemoedigd, en te weten dat er mensen
achter me staan en met me samenwerken in de verspreiding van het Evangelie. Ik sta in vuur en
vlam om meer mensen gered te zien worden en meer kerken te stichten. Door de genade van
God en jullie steun hebben we meer benzine om naar veel dorpen te rijden.” – Voorganger “T”

DANKBETUIGING – Vietnam
• Voorganger “D” in Da Nang vertelde dat 50 door DPM gefinancierde pakketten met
humanitaire hulp werden uitgedeeld door voorgangers en evangelisten, en dat 10
mensen tot geloof kwamen. Wat een zegen, zowel fysiek als geestelijk!
• Een andere DPM-coördinator, voorganger “A”, deelde pakketten met humanitaire hulp uit
aan 150 mensen in de sloppenwijken bij haar kerk in Ho Chi Minh-stad. Velen inwoners
komen oorspronkelijk uit de provincies en zijn voor werk in Ho Chi Minh, maar zijn door
de pandemie hun baan kwijtgeraakt en kunnen niet terug naar hun woonplaats.

• Bid dat de nieuwe, Thaise DPM-website met
gratis onderwijs veel mensen zal bereiken.

Indisch Subcontinent

24 JANUARI NIEUW-ZEELAND

26 JANUARI INDIA
• Bid voor Gods bescherming over directeuren
Elsie en Danny, hun familie en personeel, na
een tijd van heftige geestelijke strijd.

• Bid voor Gods wijsheid en leiding in 2022
voor onze beheerders en medewerkers. Bid
ook dat Hij overvloedig zal voorzien in alle
financiën die we nodig hebben voor ons
zendingswerk in verschillende landen.

• Elsie en Danny hebben zojuist een
zevendaagse training afgerond voor
Tamilsprekende leiders op hun thuisbasis
(Trichy, Tamil Nadu). De nadruk lag op
het DPM Bijbelschool-curriculum, waarbij
zij onder andere Dereks onderwijs over
Bijbelse fundamenten, de gaven van de
Geest en profetie gebruikten. Bid dat er
goede vruchten uit voortkomen, wanneer de
leiders het onderwijs verspreiden in India en
DPM voor het eerst aan velen introduceren.

• Studenten die afstudeerden aan het Faith
Bible College hebben 10 van Dereks boeken
ontvangen. Bid dat dit een grote zegen zal
zijn in hun wandel met de Heer en hun
toekomstige bediening.

25 JANUARI JAPAN
• Elke maand worden delen van Dereks boek,
‘De eindtijd, wat gaat er gebeuren?’, in een
christelijk tijdschrift geplaatst. Bid dat veel
christenen in Japan zo kennis zullen maken
met Derek Prince en zijn onderwijs.

27 JANUARI SRI LANKA
• Bid dat de Heer de Sri Lankaanse president
en regeringsleiders zal aanraken, net zoals

DANKBETUIGING – India
Begin 2021 vierden we het drukken van 1,5 miljoen
Engelse boeken van Derek hier in India en meer dan 1,6
miljoen in Indiase talen sinds we in 1997 begonnen.
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Hij Saul aanraakte, om hun werk effectiever
te maken.
• Bid dat de Inspecteur voor Volksgezondheid
DPM-vertegenwoordiger bisschop Prince
toestemming geeft om dorpen te bezoeken
en Bijbels, Dereks boeken en humanitaire
hulppakketten uit te delen.
• Bid voor Gods bescherming over bisschop
Prince en zijn gezin, nu er dagelijks
duizenden Covid-19-gevallen bijkomen.

Afrika
28 JANUARI ZUID-AFRIKA
• Voorganger Stemmet dient nu in Kaapstad
en zal doorgaan tot februari. Bid voor
bescherming en voorziening tijdens zijn
reizen en om een succesvolle verspreiding
van Dereks boeken en dvd’s in Afrika.
• We zijn druk met het vertalen en uitgeven van
boeken in het Afrikaans en andere Afrikaanse
talen. Bid voor bescherming voor hen die
helpen bij de vertaling, redactie en opmaak.
Stienie is bezig met het redigeren van ‘Zegen
of vloek’. Onlangs werden Stienie en haar
zoon met een pistool aangevallen, maar God
was trouw en bevrijdde hen!

ZENDINGSVERSLAG –
Zuid-Afrika
• De afgelopen 1,5 jaar hebben we Dereks
boeken en dvd’s in het Afrikaans en andere
Afrikaanse talen kunnen verspreiden onder
meer dan 50 kleine steden in de Kalahari
en Kaapstad. Een gepensioneerde predikant
bezoekt de steden die geen eigen predikant
hebben en deelt Bijbels en onderwijs uit.

• Bid dat alles goed zal verlopen bij het
uploaden van de prekenserie ‘Foundations’
in de Afrikaanse taal, van dvd naar YouTube.
Het zal veel meer mensen toegang geven tot
Dereks onderwijs in hun eigen taal.
• Bid voor onze promotie onder kinderen en
jongeren, met behulp van proclamatiekaarten
die voor hen zijn gemaakt en Dereks
onderwijs dat voor hen relevant is.

• We danken de Heer voor een nieuwe
tvzender die Dereks dvd’s wil uitzenden.
• We hebben het afgelopen jaar 80 boektitels
(de meeste in het Engels) kunnen
drukken en herdrukken. Ina deed alle
voorbereidingen om deze boeken klaar te
maken voor de druk.

29 JANUARI ANGOLA/MOZAMBIQUE
• We zijn van plan ‘Fundament van geloof’
voor Angola in het Portugees te drukken.
We hadden net voor de lockdown 2200
exemplaren gedrukt voor Mozambique.

• Er zijn talloze vragen en gebedsverzoeken
binnengekomen, als reactie op het nieuwe
wekelijkse onderwijs op onze website.

• Nog twintig Portugese titels liggen klaar
om gedrukt te worden voor Angola en
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• Bid dat God voorziet in de middelen die
nodig zijn voor deze projecten - de boeken
‘Bidden voor de regering’, ‘The Spirit-Filled
Believer’s Handbook’, ‘Man en vader’ en
‘Leer bidden’ staan op de planning om
opnieuw gedrukt te worden. Bid voor een
succesvolle en snelle voltooiing.

Mozambique. DPM-medewerkers in
Portugal zijn bezig met de audioversie van
Portugese onderwijsbrieven. Bid dat het met
succes en snel wordt geproduceerd.

Amerika

31 JANUARI CANADA

30 JANUARI VERENIGDE STATEN/
SPAANSE OUTREACH

• Bid dat directeur Bob Yeo en het DPMbestuur Gods richting voor dit nieuwe jaar
mogen ontdekken.

• Bid voor Gods gunst en zegen voor
nieuwe projecten, zoals een nieuw Spaans
YouTube-kanaal, vernieuwing van onze
Spaanse radioprogramma’s, vertaalwerk,
drukwerk en distributie.

• Bid om bescherming, kracht en bemoediging
voor Bob en zijn familie, als zij opnieuw
lastige omstandigheden tegemoet zien.

GETUIGENIS – Zuid-Afrika
Een oudere dame, Helena, belde om ons adres te vragen en was verrast toen zij hoorde dat
zij slechts een paar kilometer van ons kantoor vandaan woont. Onlangs bezocht ze een
boekwinkel in een hospice en vond het boek ‘Ontmoeting in Jeruzalem’, dat ze graag leest.
Het is lang geleden gedrukt en Helena ontdekte dat het telefoonnummer in het boek nog
steeds hetzelfde is! Ze was erg blij om te horen over het werk van DPM in de regio. Ze kan
niet wachten om naar ons kantoor te komen en meer boeken te kopen! Ze vertelde dat ze
enkele jaren geleden longkanker kreeg en dat de Heer haar op wonderbaarlijke wijze heeft
genezen. De artsen waren niet overtuigd, dus onderzochten ze beide longen meerdere keren.
Toen ze werd ontslagen, kreeg ze Dereks boek ‘Drie maal daags’. Ze is nog steeds kankervrij!
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FEBRUARI 2022
“In feite is de echte oorzaak voor veel van onze problemen: wantrouwen in de goedheid van God. Als
we de moeilijkheden van het leven tegenkomen, moeten we inzien dat veel dingen van God en Zijn
wegen, buiten ons begrip liggen. We moeten ons eerst realiseren dat de enige zekere basis van onze
wandel met de Heer vertrouwen is, en niet begrijpen. Denk niet dat je alles moet begrijpen. Je moet
vertrouwen op de goedheid van God.” —Derek Prince in ‘Koers houden in de storm’

1 FEBRUARI INTERNATIONAAL

Dit vraagt voortdurend om nieuwe strategieën
en nieuwe ontwerpen voor onze websites en
apps, om de Chinese Kerk te versterken, zowel
binnen als buiten China. Bid dat de Heer hun
visie en talenten blijft gebruiken.

• Bid om Gods voortdurende zegen voor onze
gebedspartners en trouwe supporters, die
ons in staat stellen om het wereldwijde werk
van DPM te blijven doen. We prijzen God
voor Zijn gunst en trouw!

• China heeft niet alleen de Chinese Muur
(Great Wall), maar ook de ‘Great Firewall’,
die wordt gebruikt voor het blokkeren
van boodschappen die van de Chinese
regering de bevolking niet mogen bereiken.
Ons Chinese zendingsteam heeft nieuwe
technieken gerealiseerd om door deze muur
heen te breken. Bid om Gods inspiratie en
bescherming, zodat Dereks onderwijs de
gelovigen daar kan blijven bereiken.

Indisch Subcontinent
2 FEBRUARI SRI LANKA
• Bid dat er een open deur zal zijn voor
bisschop Prince, die een conferentie wil
organiseren voor maximaal 50 mensen, in
combinatie met humanitaire hulp.
• Een christelijke radiozender, GospelVision.
tv, stuurt Dereks boodschappen nu
verschillende keren per week kosteloos uit,
in de talen Sinhala, Tamil en Engels. Bid dat
veel mensen erop afstemmen, gezegend
worden door Dereks onderwijs, en een
beter begrip krijgen van Gods Woord.

5 FEBRUARI NEPAL
• Blijf bidden om Gods bescherming, wijsheid
en een goede gezondheid voor Nepaldirecteur Gopaljee, zijn vrouw Ganga en de
mensen die Dereks boeken verspreiden.
• Meer dan twintig jaar lang zijn duizenden
boeken van Derek gratis weggegeven
aan voorgangers, christelijke leiders,
Bijbelschoolstudenten en docenten in heel
Nepal. Ze zijn een enorme zegen geweest.
Bid dat de verspreiding verder uitbreidt en
dat Dereks onderwijs velen naar Jezus leidt.

Zuidoost-Azië
3 FEBRUARI INDONESIË
• Bid dat veel mensen onze Indonesische
website (www.derekprinceindonesia.org)
zullen bezoeken en gebruik gaan maken
van de gratis materialen, waaronder boeken,
onderwijsbrieven en audioboodschappen.

6 FEBRUARI FILIPIJNEN
• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor
directeur John Cochrane en zijn assistent
Johnny Sy. Bid dat de Heer Zijn strategie
voor dit jaar voor DPM op de Filippijnen
duidelijk maakt, om miljoenen mensen te
bereiken met Dereks bijbelonderwijs.

4 FEBRUARI CHINA
• Ons Chinese IT-team zoekt naar creatieve
manieren om Dereks materialen in
verschillende vormen online te presenteren.
9

GETUIGENIS – Nepal
“Heel veel dank voor het sturen van 300
boeken van Derek Prince. Ze zijn van veel
nut voor verschillende voorgangers hier.
‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’
is heel bruikbaar om gelovigen te
onderwijzen, samen met ‘Van vloek
naar zegen’ en Dereks onderwijs over de
Heilige Geest. Het is hier heel moeilijk
om zulke prachtige boeken te krijgen.”
– Voorganger Keshu Nagarkoti

7 FEBRUARI AUSTRALIË

belangstelling krijgen voor Dereks onderwijs
over de pijlers van het geloof.

• Bid voor open deuren om
onderwijsmaterialen van Derek Prince te
kunnen gebruiken onder gedetineerden.

• Blijf bidden voor nieuwe studenten voor onze
Bijbelcorrespondentiecursus, en dat iedere
student hem zal afronden. Bid ook voor
Catherine die hen begeleidt.

8 FEBRUARI NIEUW-ZEELAND
• Dereks onderwijsmateriaal wordt gratis
verspreid onder inheemse stammen in
Nieuw-Zeeland. Bid dat velen gered worden;
bid dat zij die de Heer al kennen tot een
beter begrip van Zijn Woord komen.

• Bid voor Caroline, die onze website en
sociale media platforms voortdurend aan
het updaten is en voor Catherine, die
ook onze boekhouding verzorgt; dit werk
wordt gecompliceerder als gevolg van de
veranderende financiële regelgeving.

Europa

11 FEBRUARI HONGARIJE
• De gedachte aan de dood en wat daarna
komt, kan mensen onzeker maken. Velen
worden gekweld door geesten van angst
voor de dood. We zijn nu Dereks boek
The End of Life’s Journey aan het vertalen.
Bid dat Gods waarheden mensen zullen
vrijzetten en dat de gelovigen bekrachtigd
worden om de toekomst hoopvol tegemoet
te zien, met geloof en vertrouwen in Gods
onfeilbare liefde en Jezus’ overwinning.

9 FEBRUARI KROATIË
• We prijzen de Heer voor de vruchtbare
samenwerking met kerkleiders in Kroatië.
Bid dat Dereks onderwijs de voorgangers zal
bekrachtigen om het Lichaam van Christus
op te bouwen, en dat het de gelovigen zal
voorbereiden op een vruchtbare bediening.
• Voor 2022 hebben we de behoefte
opgemerkt om ons bijbelonderwijs te
richten op bidden en vasten. Bid dat God
ons vertaal- en redactieteam zal zegenen
met kracht, wijsheid en bescherming.

12 FEBRUARI SERVIË
• Bid dat ons onlangs gedrukte boek ‘Toetsing
van wonderen en tekenen’ goed ontvangen
wordt door Servische christenen; bid dat
hun ogen geopend worden voor de valse
leer die de laatste jaren rondgaat.

10 FEBRUARI FRANKRIJK
• Bid dat nieuwe mensen, in het bijzonder
nieuwe gelovigen, onze bediening vinden en
10

18 FEBRUARI ZWITSERLAND

• Bid om wijsheid en Gods zalving voor het
redactieteam dat werkt aan nieuwe boeken.

• Bid dat nieuwe deuren opengaan voor het
verspreiden van Dereks onderwijs en voor
meer helpers om het werk uit te breiden.

• Bid om bescherming en een goede
gezondheid voor ons team, in het bijzonder
om genezing voor onze vertaler Vesna, die
ernstige gezondheidsproblemen heeft.

19 FEBRUARI VERENIGD KONINKRIJK
• Onze gevangenisbediening ‘Inside Outreach’
voorziet gedetineerden en predikanten
van Dereks materialen. Bid dat meer
gevangenispredikanten het materiaal
leren kennen en dat meer gevangenen
deelnemen aan het gratis programma en
worden beïnvloed door Dereks onderwijs.

13 FEBRUARI SLOVENIË
• Bid dat de Heer ons leidt naar bekwame
en ervaren vertalers en proeflezers, die ons
kunnen helpen meer onderwijs van Derek
beschikbaar te maken in de Sloveense taal.

14 FEBRUARI TSJECHIË

20 FEBRUARI DUITSLAND

• Bid dat velen versterkt worden en geworteld
raken in de Bijbelse basisprincipes, door
Dereks onderwijs over de fundamenten.

• Bid dat God een nieuw vuur ontsteekt in
de harten van onze teamleden, zodat we
het Goede Nieuws met energie en passie
kunnen verspreiden.

• Bid om open deuren voor de verspreiding
van de boekencompilatie Life-Changing
Spiritual Power. Bid dat kerkleiders dit boek
en andere boeken van Derek gaan gebruiken
om toekomstige kerkleiders op te leiden.

• Bid om Gods bescherming voor ons, in
het bijzonder tegen elke aanval op onze
gezondheid en onze relaties.

15 FEBRUARI SLOWAKIJE

Afrika

• Blijf bidden dat de Heer meer werkers
uitzendt om ons te helpen bij het werk.

21 FEBRUARI OOST-AFRIKA

• Bid om nieuwe contacten met kerkleiders
en eigenaren van christelijke boekwinkels,
die met ons willen samenwerken bij het
verspreiden van Dereks materialen.

• Bid om Gods leiding voor Geoffrey en
Pauline, die het werk van DPM in deze
regio leiden; bid ook om nieuwe helpers om
Dereks onderwijs met anderen te delen.
• Bid om sterke relaties met voorgangers en
anderen met wie zij in verbinding staan, in
Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi, Congo
en andere landen in dit gebied.

16 FEBRUARI MACEDONIË
• Bid dat we meer boeken kunnen afronden,
om ze in het voorjaar te kunnen drukken.
• Bid om dat het onderwijsmateriaal goed
verspreid zal worden en dat het veel
gelovigen in dit land zal beïnvloeden.

22 FEBRUARI ZUID-AFRIKA
• Bid dat we een andere Zuluvertaler
vinden voor ‘Ontmoeting in Jeruzalem’.
De voorganger die dit zou doen, is helaas
overleden aan Covid-19.

17 FEBRUARI BULGARIJE
• Bid om Gods wijsheid en leiding van de
Heilige Geest, zodat we weten wat de
meest urgente geestelijke behoeften van de
christenen in Bulgarije zijn. We willen deze
beantwoorden met Dereks videopreken op
YouTube en in andere vormen.

• Bid voor een groep jonge Afrikaanse
gelovigen, die een chatgroep hebben
gevormd. Ze zijn de Heer zeer toegewijd
door bidden en vasten en ze verspreiden
ook het Woord via hun mobiele telefoons.
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Ze waren heel enthousiast toen ze Dereks
onderwijs over Jozua en Israël ontvingen, en
ze bestuderen nu het boek Jozua. Thabogo
van 14, een sleutelpersoon in de groep, is de
zoon van ons staflid Virginia.
• Bid dat we proclamatiekaarten kunnen
vertalen in veel Afrikaanse talen. Momenteel
hebben we alleen die over geestelijke strijd
in ongeveer vijf talen.

MIDDEN-OOSTEN
25 FEBRUARI ISRAËL
• Bid om een grotere bekendheid van Dereks
materialen, zowel in Israël als wereldwijd,
door de Israëlische DPM-website en de
social media platforms.

• Bid om wijsheid nu we bezig met online
cursussen over verschillende onderwerpen.

• Bid om Gods leiding en wijsheid voor het
team, dat doorgaat met het produceren en
verspreiden van Dereks onderwijs in het
Arabisch, Russisch en Hebreeuws.

23 FEBRUARI FRANSTALIG AFRIKA

26 FEBRUARI EGYPTE

• Bid dat Dereks Franse boeken naar deze
regio verzonden zijn, veilig aankomen
en terechtkomen bij mensen die ze wijs
gebruiken en delen met anderen.

Amerika
24 FEBRUARI VERENIGDE STATEN
• Bid om Gods zegen en voortdurende
voorziening voor ons gevangeniswerk. Op
verzoek krijgen de gevangenen elke maand
een boek. Bid dat Dereks onderwijs zal
doorgaan hun levens op een krachtige
manier te beïnvloeden, zoals blijkt uit de
prachtige getuigenissen die we ontvangen.
• Bid om contacten met nieuwe
gevangenissen en predikanten
die Dereks onderwijsmaterialen
graag willen ontvangen voor hun
gevangenisbibliotheek en/of
gedetineerden.

• Bid dat Dereks dagelijkse overdenkingen,
die we elke dag publiceren op onze
Facebookpagina, velen zullen bereiken en
dat er geen belemmeringen zullen zijn.
• Ons Egyptische kantoor ontvangt veel
verzoeken uit Israël om Dereks Arabische
boeken; bid dat er materiaal beschikbaar is
voor hen die het nodig hebben.

Voormalige Sovjetlanden
27 FEBRUARI WIT-RUSLAND
• Bid dat de website goed functioneert en
dat veel mensen hem vinden. Bid in het
bijzonder dat meer jonge mensen online
bereikt worden met Dereks onderwijs.

28 FEBRUARI AZERBEIDZJAN
• Bid om meer gelegenheden om de Iraanse
gemeenschap in Azerbeidzjan te bereiken
en Dereks Farsi materialen met hen te delen.
• Bid om Gods voorziening om meer
vertaalprojecten mogelijk te maken in dit
overwegend Islamitische land.

Ga voor onderwijs en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
facebook.com/derekprinceministries
info@derekprince.nl
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