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NOVEMBER 2020
We willen je vragen met ons - als DPM-medewerkers wereldwijd - te bidden
voor onze missie: ‘levensveranderd Bijbelonderwijs mogelijk maken voor
diegenen die het echt nodig hebben.’ Bedankt dat je de tijd wilt nemen om ons
in gebed en financiele hulp te steunen met ons zendingswerk.
1 NOVEMBER INTERNATIONAAL
• Bid om bescherming van de Heer en
om goede gezondheid, wijsheid en
bemoediging voor bestuur en werkers van
DPM wereldwijd. Velen werken in landen
met beperkingen op religieus gebied, waar
oorlog en economische problemen zijn.

Rusland & Kaukasus
2 NOVEMBER ARMENIË
• Een recent conflict met een naburig land
heeft veel lijden veroorzaakt. Bid dat
Dereks onderwijs de gelovigen helpt om te
vergeven, genezing en hoop te vinden; bid
dat ze brengers van verzoening & vrede zijn.
• Bid om bescherming en wijsheid voor
DPM-werkers en anderen, die uitreiken om
vluchtelingen en alle mensen die lijden te
helpen.

3 NOVEMBER RUSLAND
• Bid dat het nieuwe Russische boek Gods
levende Woord deze maanden gedrukt kan
worden en veel mensen zal bereiken.

• Bid dat ons team flexibel zal zijn en Gods
leiding en wijsheid heeft bij het overzien van
het werk in deze regio tijdens de lopende
pandemie.

Midden-Oosten
4 NOVEMBER EGYPTE
• Veel mensen zijn getroffen door de
pandemie. Men heeft geliefden verloren,
anderen zijn hun baan kwijt en veel
voorgangers en zendingswerkers hebben
al lange tijd geen inkomen gehad. Bid dat
God allen die getroffen zijn troost en dat Hij
voorziet; bid dat we door middel van Dereks
onderwijs kunnen bemoedigen en helpen.

5 NOVEMBER SYRIË
Bid om bescherming en kracht voor onze
zendingswerkers die mensen helpen die het
covid-19 virus hebben, omdat er gebrek is
aan medisch personeel, ziekenhuisbedden
en ambulances. Bid voor moed en zalving
van de Heer, om het goede nieuws te delen
en veel mensen te bemoedigen.

GETUIGENIS- INDIA
Ik had geleerd dat de Heilige Geest alleen een concept was in de Bijbel,
maar niet een persoon of een kracht die je kon ervaren. Omdat die gedachte
zich in mij had vastgezet, was mijn bediening ineffectief. Dankzij het
onderwijs dat ik ontving van Derek Prince Ministries, begreep ik de Heilige
Geest en Zijn werk beter; hierdoor zijn mijn leven en bediening veranderd, en
ben ik een effectieve dienaar van het Evangelie geworden in de vele dorpen
rondom mijn stad.
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GETUIGENIS- VK
• In oktober is onze online cursus ‘Beloofd Land’ gelanceerd, en bijna
300 mensen hebben zich ingeschreven. Hier volgen de reacties
van twee cursisten: “Dank u voor uw hulp met de cursus. Ik heb me
net gerealiseerd hoe belangrijk deze online cursussen zijn tijdens de
covid-19 lockdown, en de winter geeft ons ook een prima gelegenheid
om niet alleen met deze cursus, maar ook met andere DPM-cursussen
mee te doen.”
“Ik dank DPM voor de cursus die ik net heb gedaan. Ik heb er echt van
genoten, en ik ben erdoor bemoedigd weer met de Bijbel bezig te zijn
en te doen wat erin staat door de Heilige Geest.”
• Bid dat zij die worden bereikt, aangeraakt
worden door Gods troost en nabijheid, en
dat ze Jezus zien in de zendingwerkers.

6 NOVEMBER ETHIOPIË
• Pastor Yemane die lange tijd onze
zendingswerker in Ethiopië is geweest, is in
oktober naar de Heer gegaan. Hij heeft veel
boeken van Derek vertaald en uitgegeven.
Zijn trouwe dienst aan de Here Jezus had
als resultaat dat veel mensen hier nieuw
leven, bevrijding en vrijheid in Christus
hebben gevonden. We danken God voor de
vrucht van Yemane’s leven en bediening!
Bid om troost voor zijn familie; bid ook
dat de Heer in meer werkers voor DPM
voorziet, zodat het werk door kan gaan.

Indisch Subcontinent
7 NOVEMBER INDIA
• Momenteel gaan er 23.500 boeken van
Derek in 11 verschillende Indiase talen naar
voorgangers en kerken in heel India als gift
voor hen, om ze te verspreiden. Bid dat deze
boeken een grote zegen zullen zijn voor
duizenden gelovigen, en dat veel levens
zullen worden veranderd.
• Bid dat degenen in de staat Tamil Nadu die
de verkiezingen winnen, goed zullen regeren
en de religieuze minderheden beschermen.

8 NOVEMBER SRI LANKA
• Bid dat de DPM-directeuren Elsie en
Danny voor december Sri Lanka kunnen
bezoeken, om de overdracht van de
verantwoordlijkheden uit te kunnen werken
met de nieuwe coördinator Pastor Prince.
• Bid dat er een geschikte opslagruimte wordt
gevonden voor de DPM-boeken, aangezien
het huidige gebouw ontruimd moet worden.

Europa
9 NOVEMBER GRIEKENLAND
• Bid voor Katerina die werkt aan het eBook
Zegen of vloek, na het uitstel door de
beperkingen als gevolg van de pandemie.
Het zal beschikbaar gesteld worden aan de
mensen in Griekenland, die dit onderwijs
wanhopig hard nodig hebben, dus bid dat
het snel en met succes afgerond zal worden.

10 NOVEMBER FRANKRIJK
• Bid voor Caroline, die doorgaat met de
bekendheid van DPM en Dereks onderwijs
te vergroten middels sociale media
• Bid dat ons nieuwe boekje De kracht van
het Offer spoedig vertaald en gedrukt wordt.
• Bid om wijsheid en inzicht voor Catherine,
die de financiële balans van dit jaar gaat
opmaken.
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GETUIGENIS– NIEUW-ZEELAND
“Ik was yoga-leraar. Maar nadat ik naar Dereks onderwijs had geluisterd was ik ervan overtuigd dat ik
moest stoppen met het praktiseren en onderwijzen van yoga, en meer tijd met de Heer doorbrengen.
Mijn ouders wonen bij mij en mede door middel van het yoga-inkomen betaalde ik mijn rekeningen.
Derek zei dat als we onder de zegen van God willen leven, we ons moeten houden aan deze 4 dingen:
erkennen, bekeren, afstand doen en weerstaan. Dus ik bekeerde mij ervan en nam er afstand van. Ik zei
tegen de Heilige Geest dat ik in geloof zou wandelen en meer op God vertrouwen voor mijn financiën. De
vrede die toen in mijn leven ging groeien was heel diep. Maar nu en dan sloop er zorg naar binnen, dus
ging ik eenvoudiger leven en herhaalde ik vaker bijbelverzen. Ik vertrouwde meer op de goedheid en de
voorziening van de Heer. Ik zie in dat ik in mijn topjaren veel geld verdiend heb met lesgeven in yoga, maar
dat ik helaas nooit genoeg had. Ik was altijd achterstallig met mijn financiën en ik voelde me altijd moe.
Nu ik dit inkomen heb losgelaten, heb ik meer dan genoeg. Deze situatie klinkt onlogisch. Als ik vroeger
luisterde naar New Age-getuigenissen van mensen die Christus hadden ontmoet en New Age hadden
verlaten, lachte ik erom. Nu ik het zelf heb ervaren, wil ik dat de mensen Christus leren kennen en een
diepere relatie hebben met de goede God.

• Bid dat alle studenten van de Bijbel
Correspondentiecursus gemotiveerd zijn
hem te voltooien.

11 NOVEMBER NOORWEGEN
• Bid om contacten die ons helpen uit te
reiken naar de Sami bevolkingsgroep in het
noorden van het land, zodat meer van hen
Dereks materiaal kunnen ontvangen.
• Bid om meer partners die ons kunnen
helpen Dereks onderwijsmateriaal te
verspreiden in Scandinavië.

12 NOVEMBER BULGARIJE
• Er is veel uitverkocht als gevolg van een
toenemende vraag naar Dereks onderwijs!
Bid om Gods voorziening en wijsheid om
dit zo snel mogelijk te kunnen herdrukken.

• Bid dat God de harten van de Tsjechische
gelovigen zal aanraken om het werk
financieel te steunen.

14 NOVEMBER DUITSLAND
• Bid voor onze staf om Gods visie en
inspiratie voor Zijn plan voor DPM in
Duitsland.
• Bid om voortdurende voorziening voor het
uitvoeren van de vele projecten die gepland
staan om de Duitse bevolking te bereiken.

15 NOVEMBER HONGARIJE

• Bid om wijsheid voor het bereiken van
kerken en leiders met Dereks onderwijs,
dat de Bulgaarse gelovigen kan helpen
vrij te komen van wetticisme en verkeerde
religieuze praktijken.

• Het drukken van De kracht van het
Avondmaal zou eind deze maand klaar
moeten zijn. In de afgelopen jaren hebben
we gemerkt dat er misverstanden bestaan
over de betekenis en de praktijk van het
Avondmaal. Bid dat dit boek inzicht geeft
over dit sacrament, zodat kerken zullen
groeien in geloof en in de kracht van God.

13 NOVEMBER TSJECHIË

16 NOVEMBER NEDERLAND

Na een paar maanden van bureaucratie
staat DPM nu officieel geregistreerd. Bid dat
door deze belangrijke stap ons werk zich
zal uitbreiden, zodat Dereks onderwijs een
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grotere impact zal hebben op de Kerk hier
en dat meer leiders het gaan ontdekken.

• Op 20 november begint opnieuw een
ronde van onze online cursus ‘Elke dag
geloven’, gebaseerd op het boek Leven door
geloof. Bid dat zij die worstelen met hun

DANKBETUIGING- NEDERLAND
We ontvingen onze YouTube plaquette omdat we meer dan
100.000 abonnees hebben! Momenteel zijn het er meer
dan 140.000! Veel mensen in gesloten landen hebben
honger naar solide bijbelonderwijs en vinden dit op ons
YouTube kanaal.
geloof deze cursus zullen vinden en heerlijk
bemoedigd worden door het onderwijs.

17 NOVEMBER MACEDONIË
• Blijf bidden voor onze vertaler Katerina en
redacteur Emilija, die doorgaan met werken
aan nieuwe boeken in de Macedonische
taal. Ze hebben kracht, wijsheid en
bescherming van de Heer nodig waar ze
Dereks onderwijs naar dit land helpen
brengen.

18 NOVEMBER KROATIË
• Steeds meer mensen kijken naar Dereks
onderwijsvideo’s op ons YouTube kanaal. Bid
om vrijwilligers die zich bij ons team gaan
voegen om meer boodschappen te vertalen
voor audio/video vormen om speciaal de
jongere generatie te kunnen bereiken.

19 NOVEMBER POLEN
• Het boek Gods Kerk herontdekt is bijna
klaar om gedrukt te worden. Bid dat het
werk geslaagd en op tijd afgerond wordt en
dat het een krachtige uitwerking heeft. Bid
dat het hen helpt een sterke, overwinnende
Kerk te bouwen in Polen.
• Bid dat de Heilige Geest het team hier leidt;
bid ook om nieuwe vrijwilligers voor het
vertalen, proeflezen en grafisch ontwerpen.

Azië/Oceanië
20 NOVEMBER THAILAND
• Een professioneel vertaalbureau, waarvan
de eigenaar christen is, is momenteel bezig
met het vertalen van 23 titels van Dereks
boeken in het Thais en het Lao. Bid om
Gods bescherming en zalving voor de
vertalers en voor voorspoed.
• Bid om wijsheid wat betreft het aantal
mensen dat nodig is voor het vertaalteam,
gezien de grote hoeveelheid werk dat
gedaan moet worden in beide talen.

21 NOVEMBER CHINA
Er is dringend gebed nodig voor de
Chinese Kerk en de Chinese christenen.
Handelsgesprekken met Amerika, de
economische klap voor China door de covid-19
crisis, en de verslechterde internationale
betrekkingen met sommige landen omtrent de
bron van de pandemie, dwingen de regering
om nog strenger te controleren. Het gevolg
is een sterke druk op alle elementen van de
Chinese samenleving om zich aan te passen
aan de Marxistische leer. Dit getuigenis moet
ons aanzetten tot gebed: Dank de Heer voor
deze boodschappen van Derek Prince. Ze zijn

DANKBETUIGING – THAILAND
Al de kosten die gemaakt worden voor het vertalen in
het Thais worden gedekt door een vrijgevig christelijk
echtpaar in Nieuw Zeeland! We danken onze hemelse
Vader voor hen en voor Zijn wonderbare voorziening.
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GETUIGENIS – CHINA
Deze reactie van een broeder uit Wuhan, de bron van covid-19, laat ons
zien hoe de Heer Dereks Chinese materialen gebruikt in veel levens. Prijs
Hem ervoor! Als gevolg van het coronavirus zijn onze zondagse diensten
gestopt. Hoewel ik boodschappen en bijbelverzen kreeg van mijn vrienden,
voelde ik me nog steeds geestelijk heel zwak. Dit veranderde nadat ik
een paar artikelen van Derek Prince vond op WeChat. Ik voelde me echt
bemoedigd door zulk krachtig onderwijs. Ik heb nu meer vertrouwen op God.
Ik weet dat Hij regeert en iedereen beschermt die in de schaduw van de
Allerhoogste verblijft.
een grote hulp in zulke donkere tijden. Veel
gelovigen hebben hun baan en hun geloof
verloren door het coronavirus. Ik heb Dereks
materialen gedeeld onder de gelovigen in mijn
kerk, en ik kreeg positieve reacties. Ze zeiden dat
ze troost en bemoediging hadden ontvangen. Ze
willen meer van dit soort bijbelonderwijs horen.

22 NOVEMBER VIETNAM
• Honderden Vietnamese boeken van Derek
zijn verstuurd naar een netwerk van kerken
en een bijbelschool. Bid dat dit materiaal
op een verstandige manier verspreid zal
worden, en er goed gebruik van wordt
gemaakt om discipelschap te onderwijzen.

23 NOVEMBER KOREA
• Een DPM-contact is aangesloten bij een
internationale christelijke school in Seoul en
gelooft dat dit een ideale plek is om Dereks
materiaal te gebruiken voor onderwijs en

verspreiding. Hij houdt nu wekelijks diensten
in een kerk in Gangnam voor studenten en
leraren, met gebruik van Dereks materiaal. Bid
om Gods zalving op hem en dat iedereen die
luistert een grotere openbaring zal krijgen van
de Bijbel en een intiemere wandel met God.

24 NOVEMBER AUSTRALIË
• We voorzien een christelijk
rehabilitatiecentrum in Sydney van
onderwijs van Derek Prince. Dit centrum
heeft als roeping mensen te helpen die
ontslagen zijn uit de gevangenis of een
drugsverslaving hebben, zodat ze tot herstel
komen en nieuwe richting vinden in hun
levens. Bid dat dit hen ware vrijheid brengt.

25 NOVEMBER INDONESIË
• Bid om meer bekendheid van de
DPM-Indonesië website (https://www.
derekprinceindonesia.org/) en dat veel

ZENDINGSVERSLAG - VIETNAM
De situatie hier is erg moeilijk, maar we gaan door met het vertalen en verspreiden van Dereks
boeken en hebben kortgeleden ook evangelisatiediensten en seminars gehouden. God heeft in het
bijzonder tijdens één van de colleges twee mannen aangeraakt die uit een bergstam kwamen. Toen
ze weer thuisgekomen waren hebben ze drie kerken gesticht! Hoewel de kerken hier onderdrukking
meemaken, gaan ze door in hun geloof, en velen van hen gebruiken Fundament van geloof door
bijbelstudie om gelovigen te discipelen. Ook hebben we ongeveer 30 verschillende reacties
gekregen nadat de mensen die seminars hadden bijgewoond Dereks boeken hadden gelezen. Voor
velen van hen was dit de eerste keer dat ze Dereks onderwijs lazen. Zijn boek Van vloek naar zegen
was voor hen een verbazingwekkend boek en velen zeiden dat ze erg gezegend waren omdat ze nu
begrepen waarom dingen gebeurd waren in hun leven en hoe ze bevrijd konden worden.
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mensen gebruik gaan maken van de
enorme hoeveelheid gratis hulpbronnen in
de Bahasa Indonesia taal.

26 NOVEMBER MYANMAR
• Bid om Gods bescherming, leiding en
voorziening voor de DPM-directeur en het
team in dit Boeddhistische land; bid ook
om nieuwe mogelijkheden Dereks onderwijs
te delen, in verband met de corona crisis.

Amerika
27 NOVEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
Dereks meest populaire videoboodschappen
in het Spaans zijn nu beschikbaar op onze
Spaanse website en de DPM App (https://
www.ministeriosderekprince.org/materiales/
escuela-biblica-virtual).
• Bid dat veel mensen hier toegang tot zullen
krijgen, en een sterk fundament zullen
leggen in hun wandel met de Heer.
• Bid dat zij die Dereks Spaanse onderwijs
ontvangen door boeken, de Spaanse
website en sociale media, versterkt worden
in hun geloof.

28 NOVEMBER CANADA		
• Bid om Gods leiding in nieuwe contacten
om mee te netwerken, om Dereks onderwijs
te verspreiden onder andere bedieningen en
kerken en onder diegenen die betrokken zijn
bij het uitreiken naar de inheemse bevolking

Afrika
29 NOVEMBER ZUID-AFRIKA
• Bid om de zegen van de Heer voor Nickson
Sibanda en Elev8 en Kairos TV, en andere
platforms waarop Dereks onderwijs
gevonden kan worden in heel Afrika en
wereldwijd.

• Bid voor Nickson Sibanda en Paul Storms
(DPM-Netherlands) die samenwerken op
dit gebied om uit te zoeken hoe Dereks
onderwijs het best op de verschillende
media platforms geplaatst kan worden.
• Bid dat de verkoop weer toeneemt na de
lockdown van drie maanden. Bid ook voor
trouwe supporters die meehelpen onze
sociale media te ondersteunen.

30 NOVEMBER OOST AFRIKA
• Geoffrey en Pauline overzien het werk
van DPM in dit gebied. Bid dat zij en hun
medewerkers in Kenia, Oeganda, Tanzania,
Burundi en Rwanda leiding en voorziening
van de Heer ontvangen om Dereks
onderwijs verder te verspreiden in dit deel
van Afrika.
• Geoffrey zoekt leraren voor de
bijbelschool: bid dat de Heilige Geest hem
leidt naar de juiste mensen voor deze taak.
• Bid dat de zendingscampagne van
Geoffrey, in het bijzonder in de dorpen in
het binnenland, geslaagd verloopt en dat
veel mensen tot geloof in Christus komen.

DANKBETUIGING –
ZUID-AFRIKA
• Elev8 TV is gelanceerd op Amazon, Apple
TV, Android TV, Roku TV, en Google Play
Apps, met een potentieel bereik van meer
dan 500 miljoen kijkers. We hebben
ook podcast kanalen voor Dereks audio
boodschappen. De Franse toespraken
van Derek zijn eveneens beschikbaar op
Elev8 TV en ook als MP3 boodschappen.
• Een mevrouw schreef op Facebook: Ga
door met het prediken van het Evangelie.
Derek Prince heeft me in vier maanden
tijd meer uit de Bijbel geleerd dan wat ik
in 41 jaar naar de kerk gaan heb geleerd.
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DECEMBER
Derek Prince

“De Bijbel heeft geen goed woord over voor mopperen. Mopperen is een manier om
je problemen groter te maken in plaats van ze op te lossen. Als je in je leven te maken krijgt met ‘bitter water’,
zijn er maar twee soorten reacties mogelijk: de mensen gingen mopperen en dat was de reactie van ongeloof;
Mozes ging bidden, dat was de reactie van geloof. Wat ga jij doen? - Derek Prince in Aan de rand van bitter water.

1 DECEMBER INTERNATIONAAL
• Bid om de voortdurende voorziening van de
Heer voor het wereldwijde werk van DPM. Hij
is getrouw geweest op heel veel manieren, en
we vertrouwen op Hem.

• Bid om Gods zalving en bescherming voor
de vertaler die werkt aan het boek Gods
wil, mijn levensdoel; bid dat het boek veel
Japanse gelovigen zal helpen beseffen dat
ze in Christus een doel in hun leven hebben.

Azië/Oceanië

4 DECEMBER CAMBODJA

2 DECEMBER INDIA

• Bid om Gods bescherming en zalving voor
Chhairith en pastor Vicheat die doorgaan
met het vertalen van Dereks materiaal in de
Khmer taal.

• In december wordt het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor weeskinderen gevierd. Bid dat de
800 weeskinderen en behoeftige kinderen die
komen, rijk gezegend zullen worden en dat zij
die Jezus niet kennen Hem zullen aanvaarden

3 DECEMBER JAPAN
• Er wordt meer bekendheid gegeven aan de
DPM-Japan website (https://ja.derekprince.
jp/). Bid dat duizenden nieuwe mensen
kennis krijgen van Derek en de vele gratis
hulpbronnen die worden aangeboden.

• Bid om gunst en voorziening voor het
DPM-team dat samenwerkt met medische
klinieken. Ze brengen o.a. voedselpakketten
naar mensen te midden van de huidige
pandemie.
• Bid om Gods zalving voor directeur Huy
en het team, die ongeveer 100 Chinese
gevangenen bezoeken om het Evangelie te
delen; bid dat velen gered worden.

GETUIGENIS - CAMBODJA
“Huy en het DPM-team hebben mijn kerk bezocht om een seminar voor
voorgangers en een jeugddienst te houden. Ze hadden boeken van Derek
Prince meegenomen om uit te delen. Ik werd erg aangeraakt tijdens het
seminar en ik besloot Fundament van geloof door bijbelstudie te gaan
gebruiken voor onze bijbelstudie in de gemeente. Ook het boek Geestelijke
strijd is nuttig voor mij en mijn kerkleiders. We hebben nu een beter inzicht
in wat er gaande is in de geestelijke wereld. Onze gemeenten groeien en
er komen veel jonge mensen. Huy en het DPM-team hielden onlangs een
evangelisatiedienst voor 100 gezinnen tijdens hun hulpverlening in verband
met covid-19. Nadat het Evangelie was verkondigd namen veel mensen
Jezus aan, en de plaatselijke kerk zal follow up doen om hen te discipelen.
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DANKBETUIGING - FILIPPIJNEN
Ik had last van een geest van depressie, misschien al vanaf de tijd dat ik nog een
kind was, en ik ben onlangs bevrijd. In 2010 ben ik gered, en in 2015 vertelde ik
de voorganger dat ik de kerk ging verlaten, omdat ik me in de steek gelaten voelde
in de tijden dat ik het moeilijk had. Ik voelde me eenzaam want al mijn vrienden
verlieten de Heer. Ik voelde geen liefde en ik was toen al zwak door de depressie.
Sinds 2015 heb ik niet meer bij een kerk gehoord, maar in al die jaren heb ik
God nooit verlaten. Kort geleden heb ik Derek gehoord op YouTube. Ik luister elke
dag naar hem. Dit is mooi. Dank u voor uw gebeden. Het maakt het voor mij nu
gemakkelijk om God te zoeken.

5 DECEMBER NEPAL

9 DECEMBER NIEUW-ZEELAND

• Drie nieuwe boeken van Derek zijn voor
het eerst gedrukt in het Nepali. Bid om een
ruime verspreiding en dat velen God beter
zullen begrijpen door de bijbelse waarheden
die ze leren.

• Bid om Gods bescherming en rust voor de
staf, het bestuur en hun gezinnen tijdens
de vakanties, en dat ze uitgerust en verfrist
terugkomen, om te doen wat de Heer te
doen heeft in 2021.

6 DECEMBER SALOMONSEILANDEN

10 DECEMBER MONGOLIË

• Bid dat veel mensen de christelijke
‘superstore’ in Honiara gaan bezoeken waar
Dereks materiaal wordt verkocht.
• Bid ook om een nieuwe coördinator voor
het lopende werk van DPM.

7 DECEMBER FILIPPIJNEN
• Bid dat de nieuwe vertaling Van vloek naar
zegen in de Tagalog taal spoedig verkrijgbaar
zal zijn als e-book.
• Dereks dagelijkse uitzendingen zijn heel
populair op Light TV. Men heeft gevraagd om
meer proclamatiekaarten, zowel in het Engels
als in het Tagalog, de nationale taal. Bid dat
de programma’s en de proclamatiekaarten
grote invloed zullen hebben op de Filippino’s.

8 DECEMBER AUSTRALIË
• Bid om door de Heer geleide contacten met
gevangenispredikanten die Dereks materiaal
willen gaan gebruiken in gevangenissen.
• Bid dat de gedetineerden die worden
bereikt, door Dereks onderwijs bemoedigd
worden en groeien in hun christelijke
levenswandel.

• De Mongools-talige website heeft een
update ondergaan. Al het Mongoolse
onderwijs van Derek – audio boeken,
eBooks, gedrukte boeken, video/audio
boodschappen – staat bij elkaar, en kan
dus gemakkelijker verspreid worden. Bid dat
dit onderwijs door veel Mongolen gevonden
en gebruikt zal worden, zodat de kerken
in Mongolië volwassen worden en de
gelovigen sterk worden in hun geloof.

Europa
11 DECEMBER OOST EUROPA
• Bid om leiding, bescherming en kracht van
de Heer voor Brano, die het werk van DPM in
dit gebied overziet. Hij onderhoudt contacten
met andere DPM-werkers in deze landen,
waarvoor hij regelmatig autoreizen maakt.

12 DECEMBER DENEMARKEN
• Bid voor Bjorn en zijn team in Denemarken
om wijsheid en creativiteit; zij gaan door
met het produceren van Dereks materiaal.
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DANKBETUIGING – DENEMARKEN
Er zijn nu meer dan 20 belangrijke boeken van Derek
beschikbaar in het Deens.

• Bid om een goede distributie via de
boekwinkels, zodat veel Denen Dereks
bijbelonderwijs gaan ontdekken en kopen.

goede gezondheid; hij overziet het werk van
DPM in dit gebied.

16 DECEMBER SERVIË
13 DECEMBER SLOWAKIJE
• Deze zomer hebben we honderden
onderwijsbrieven en boeken verspreid onder
verschillende Roma kerken. Bid dat Gods
Woord en Dereks onderwijs, levens zullen
veranderen, nieuwe kerkleiders toerusten,
en hele Roma nederzettingen beïnvloeden.
• Bid dat de nieuwe opwekking die we zien
binnen de Roma bevolking door zal gaan
en sterker worden, en dat Gods glorie door
middel van hen geopenbaard zal worden.

14 DECEMBER ROEMENIË
• De contacten en de verkoop van Dereks
materiaal zijn toegenomen. In het bijzonder
dankzij zijn programma’s op de Roemeense
christelijke TV (5 miljoen kijkers). Toch zijn
veel Roemeense gelovigen (1,4 miljoen
evangelischen) onbekend met Derek en
zijn onderwijs. Bid dat voorgangers en veel
anderen over het werk zullen horen en
belangstelling krijgen voor Dereks materiaal.

15 DECEMBER FRANKRIJK
• Bid om wijsheid en Gods zalving voor
Mamadou Barry en zijn team, die Dereks
meest populaire video’s en hun studiegids
vertalen in de Pulaar taal in Guinea
Conakry.
• We zijn heel dankbaar voor onze nieuwe
website die onlangs is gelanceerd. Bid dat
het een machtig werktuig zal zijn in Gods
handen om veel mensen te bereiken.
• Bid voor René, directeur van DPM-Frankrijk,
om nieuwe visie, kracht, wijsheid en een
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• Bid om Gods wijsheid, bescherming en
leiding voor Miroslav en zijn vrouw Mila, die
doorgaan met de verspreiding van onderwijs
• Bid dat het boek De komende opwekking,
dat nu in productie is, op tijd klaar komt
en een werktuig zal zijn om de Servische
gelovigen voor te bereiden op de komende
oogst en de terugkomst van de Heer.

17 DECEMBER ALBANIË
• Bid voor onze vertaler en redacteur die
doorgaan met het het vertaalwerk.
• Bid voor meer door God geleide
ontmoetingen met nieuwe contacten, en
meer mogelijkheden voor zendingswerk.

18 DECEMBER WIT-RUSLAND
• Bid dat we in staat zijn door te gaan met
het werk, en DPM veilig en krachtig kunnen
vertegenwoordigen, aangezien de mensen
meer open worden voor het Evangelie.
• Bid om meer mogelijkheden met
bijeenkomsten, waar we Dereks
onderwijsmaterialen kunnen verspreiden.

19 DECEMBER ZWITSERLAND
• Bid om wijsheid van de Heer voor Ruedi;
bid ook om door de Heer geleide contacten
met de juiste mensen die Dereks onderwijs
helpen promoten en delen.

20 DECEMBER VERENIGD KONINKRIJK
• Enkele van onze supporters gaan de straat
op om het goede nieuws van Jezus Christus
te delen en te bidden voor genezing. Ze

geven De Omwisseling weg aan iedereen
die besluit Jezus te volgen. Bid dat deze
initiatieven gezegend worden door de
Heer; bid ook om kracht als zij en anderen
uitreiken naar mensen.

een goede auto heeft. Bid dat er op tijd
genoeg geld zal zijn voor een geschikte
tweedehands auto om deze lange reis te
maken.

• Bid om leiding en gunst van de Heer voor
de verspreiding van Dereks onderwijs in
Engeland, Wales, Schotland, Ierland en
Noord Ierland, en dat een groeiend aantal
mensen bereikt zal worden.

• Zijn plan is om onderwijs en bediening
te verzorgen voor voorgangers en andere
leiders, over evangelisatie, genezing en
bevrijding en hij gaat Dereks materiaal
verspreiden. Bid voor zijn gezondheid, voor
open grenzen bij Angola, en om de zalving
van de Heer voor zijn bediening.

Afrika

23 DECEMBER FRANSTALIG AFRIKA

21 DECEMBER ZUID-AFRIKA
• Tijdens zijn reis door de Kaap heeft pastor
Stemmet veel mensen, inclusief leiders,
bereikt; hij gaf Dereks Afrikaanse en enkele
Engelse boeken aan diegenen die geen
vaste voorganger hebben. Bid dat velen
geestelijk versterkt en toegerust worden en
dat ze de boeken zullen delen met anderen.
• Hope Ramaphosa gaat door met het leiden
van de online bijbelschool, met gebruik van
Dereks belangrijkste onderwijsmateriaal.
Bid om wijsheid en zalving voor Hope; bid
dat de studenten goed toegerust worden
en leiders en leraren zullen worden in hun
omgeving en elders.

22 DECEMBER ZAMBIA/ANGOLA
• Ricky van der Walt is van plan tegen het
eind van het jaar een reis naar Zambia
en Angola te maken, zo gauw hij weer

• Bid dat Dereks Franse materiaal dit gebied
van Afrika veilig zal bereiken, en invloed
zal hebben op veel mensen, waardoor ze
kunnen groeien in hun geloof.
• Bid om de nodige financiën om zulk
materiaal te kunnen produceren en
verschepen. Bid vooral voor wijsheid hierin.

Amerika
24 DECEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSTALIGE GEBIEDEN
• Bid dat het team in Peru, dat werkt te
midden van de pandemie, gemotiveerd is
om te blijven doorgaan met het vertalen en
opnemen van Dereks radioprogramma’s in
de Ayacucho Quechua taal. Ze zouden al
snel aan het redigeren toe kunnen zijn!

GETUIGENIS– VERENIGDE STATEN
God zegene u en uw gevangeniswerk. Elke dag bent u in mijn dankbare gebeden. Ik had nog
nooit van Derek Prince gehoord tot ik vijf jaar geleden in de gevangenis kwam. Een gedetineerde
leende me één van zijn boeken om te lezen, en ik raakte verknocht aan zijn manier van schrijven.
Sedert dat eerste boek heb u mij er nog tien gestuurd, kosteloos, en ik zal u altijd dankbaar blijven.
Kortgeleden heeft God me gezegend met wat geld, en ik wil iets van die zegen met u delen.
Ontvang deze gift alstublieft, en gebruik hem zoals u wilt. Ik weet dat ik in de toekomst boeken bij u
zal bestellen. Prijs God voor het werk wat u doet. - Een broeder in Christus, Florida.
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25 DECEMBER VERENIGDE STATEN
• Bid om voortdurende voorziening en Gods
zegen voor het gevangeniswerk dat we doen;
dit wordt gegeven aan predikers voor hun
werk en aan honderden gedetineerden die het
maandelijks op verzoek ontvangen.

doorgaan met het vertalen en opnemen van
Ontmoeting in Jeruzalem.

29 DECEMBER TURKIJE
• Bid om wijsheid en leiding van God om
video’s over vloek & zegen op te nemen.
• Bid om Gods bescherming voor onze
vertalers tijdens dit proces; bid dat Hij zal
voorzien in de juiste persoon met een
geschikte stem om de video’s in te spreken.

Midden-Oosten
26 DECEMBER LIBANON
• Onze zendingswerkers hebben Libanon het
afgelopen jaar niet kunnen bezoeken, als
gevolg van protesten, het instorten van de
economie en de pandemie. Bid om Gods
barmhartigheid voor Libanon, en dat het
DPM-team er op de juiste tijd naar toe kan
gaan om daar te dienen.

27 DECEMBER ISRAËL
• Bid dat de Heer Dereks Hebreeuwse,
Arabische en Russische materiaal zal
gebruiken om veel mensen tot redding te
brengen en tot een diepe wandel met Hem.
• Bid om meer bekendheid en gebruik van
de sociale media waar mensen toegang
kunnen krijgen tot Dereks onderwijs.

28 DECEMBER IRAN
• Bid om wijsheid en zalving van de Heer
voor ons team, zodat ze met succes kunnen

30 DECEMBER EGYPTE/PERZISCHE
GOLF
• Bid om bescherming en gunst van de
Heer voor allen die betrokken zijn bij het
werk van DPM in dit gebied; zij delen
Dereks onderwijs met veel mensen die in
geestelijke duisternis verkeren.
• Bid om een toenemend gebruik van de
verschillende sociale media platforms en
om meer reacties van de gebruikers.

Kaukasus
31 DECEMBER ARMENIË
• Bid dat de nieuw vertaalde boeken een
grote bemoediging zullen zijn voor veel
mensen in dit land, gezien het recente
conflict dat veel leed heeft veroorzaakt.

DANKBETUIGING – IRAN
Veel boeken zijn niet verkrijgbaar en toegestaan in Iran, dus Dereks
audio boodschappen op sociale media plaatsen is de beste manier
om de Iraniërs te bereiken. We danken God voor het onderwijs die
kortgeleden zijn vertaald en vrijgegeven, en voor de vele reacties die we
ontvangen! De Iraanse gelovigen hebben ons bedankt voor titels als
Luisteren naar God en voor Dereks onderwijs over de laatste dagen.

Ga voor onderwijs- en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
0251 255044

info@derekprince.nl
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