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NOVEMBER 2021
Derek Prince heeft ooit gezegd: ‘Als we volledig en onvoorwaardelijk geloof zouden
hebben in drie aspecten van Gods natuur —Zijn goedheid, Zijn wijsheid en Zijn
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 keihard nodig hebben. Dank voor uw steun!

Midden-Oosten

1 NOVEMBER INTERNATIONAAL
• Dank God voor de vele open deuren om
discipelen van Jezus te maken, door Derek
Prince’ Bijbelonderwijs. Dank God voor Zijn
voortdurende zalving, zegen en voorziening.

2 NOVEMBER JORDANIË
• Bid dat de Heer wijsheid geeft wat betreft
reizen naar Jordanië en het doen van
zendingswerk, om Dereks onderwijs bij de
Jordaanse mensen te brengen en ook bij
de Syrische vluchtelingen langs de grens
(moslims en christenen).

• Bid voor DPM-stafleden wereldwijd en
de uitdagingen die zij tegenkomen in hun
regio – economisch, de pandemie, de
benodigde werkers, gezondheidsproblemen,
familieomstandigheden, enz..

ZENDINGSVERSLAG – EGYPTE
• We prijzen God voor de vertaling en nasynchronisatie van
57 van Dereks preken in de Kabyle taal, die op een Kabyle
YouTubekanaal zijn gepost. Dit is een Berbertaal die wordt
gesproken door ongeveer vijf tot zeven miljoen mensen
wereldwijd, waarvan de meerderheid in Algerije.
• De vertaling en de audio-opname van het boek ‘Waarom
God jou belangrijk vindt’ zijn nu afgerond.
Ons team ontving een krachtig getuigenis uit Algerije op onze Arabische Facebookpagina:
Imane is 42 jaar. Ze was fanatiek moslim totdat ze hartproblemen kreeg en de artsen haar
vertelden dat ze binnen 10 dagen zou sterven. Ze was er kapot van. In die 10 dagen verscheen
Jezus aan haar in een droom, niet één, maar drie keer. Ze negeerde het echter en las de Koran.
Op een bepaald moment vertelde iemand aan haar man dat Jezus een wonder had gedaan voor
zijn dochter, en dat hij ook naar een kerk zou moeten gaan en voor zijn vrouw moest bidden.
Haar man vroeg zijn vriend om een Bijbel. Imane stemde ermee in om met haar man naar de
kerk te gaan, maar maakte hem ook heel duidelijk dat ze niet zou veranderen van geloof. Maar
Imane begon christelijke zenders te kijken en, na veel innerlijke strijd, kwam ze tot geloof en
aanvaardde Jezus in haar leven. Ze vertelde haar vriendinnen over Jezus. Haar getuigenis bracht
drie van hen ertoe om mee te doen met onze online discipelschapsgroepen.
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3 NOVEMBER EGYPTE

7 NOVEMBER OEKRAÏNE

• Prijs God voor de afronding van de
nasynchronisatie van 12 afleveringen van
De Romeinse Pelgrimstocht. Ze staan nu op
YouTube. Bid dat dit onderwijs de geestelijke
nood van veel mensen beantwoordt. Bid
ook voor de nasynchronisatie van de
overige acht afleveringen.

• We zijn dankbaar voor Dereks
onderwijsvideo’s over het Bijbelboek
Romeinen, ‘De Romeinse Pelgrimstocht’,
die nu zijn nagesynchroniseerd en
beschikbaar zijn op YouTube. Bid dat
dit onderwijs veel Russisch sprekende
gelovigen in Oekraïne zal bereiken en hun
levens krachtig zal beïnvloeden.

• Bid om Gods bescherming voor de
bevolking van Egypte, nu het land een
vierde golf van het coronavirus meemaakt
met opnieuw een toenemend aantal
infecties.

• Bid dat ons team in de Oekraïne hulp
krijgt om hun website te verbeteren en
technische problemen op te lossen, zodat
Dereks onderwijs beschikbaar blijft.

Europa

4 NOVEMBER ETHIOPIË
• Blijf bidden voor Henok, een
zendingswerker die samenwerkt met lokale
kerken om bibliotheken en trainingscentra
op te zetten in enkele dorpen op het
platteland, om Dereks boeken en audiomaterialen te kunnen verspreiden. Bid om
Gods gunst en zalving voor dit initiatief.

8 NOVEMBER PORTUGAL
• Blijf bidden voor de Portugese vertaling van
‘De Romeinse Pelgrimstocht’, waarvan we
geloven dat het een grote zegen zal zijn.
• Bid dat het inspreken van Dereks
onderwijsbrieven goed verloopt, zodat
ze diegenen die ongeletterd zijn kunnen
bereiken en bemoedigen.

5 NOVEMBER SYRIË
• Prijs God dat Hij ons team op wonderlijke
manieren leidt, ook al zijn we omringd door
afschuwelijke omstandigheden als gevolg van
conflicten en aanhoudende oorlog. Bid om
voortdurende bescherming en wijsheid bij
alles wat we doen.

9 NOVEMBER OOST-EUROPA
• Bid om Gods wijsheid en kracht voor
Branislav, die de DPM-directeuren in 11
landen van Oost-Europa aanstuurt. Hij
bezoekt de teams regelmatig en houdt
contact met hen over wat zij nodig hebben.

Rusland en Oost-Europa

10 NOVEMBER NOORWEGEN
• Bid dat onze partners hun hart openen en
helpen voorzien in wat ons wereldwijde
zendingswerk nodig heeft.

6 NOVEMBER RUSLAND
• Bid voor een vlotte, succesvolle start van
de Russische Correspondentieschool en
dat God het zal gebruiken tot grote zegen
voor veel mensen.

• Bid voor meer contacten met leiders in het
noorden van Noorwegen, in het bijzonder
invloedrijke voorgangers en evangelisten, en
dat zij gebruik maken van Dereks onderwijs.

• We danken God voor Dereks boek ‘Koers
houden in de storm’, dat op grote schaal
is verspreid in Rusland. Het is erg populair
onder Russische gelovigen, zeker gezien
de vele sterfgevallen door Covid-19. Bid
dat het boek veel gelovigen zal helpen en
bemoedigen in hun geloof.

11 NOVEMBER ROEMENIË
• Bid dat God Dereks onderwijs blijft
gebruiken om gelovigen toe te rusten
tot dienst van Zijn Koninkrijk, en hen te
bekrachtigen door Zijn Woord en Geest.
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GETUIGENIS – ROEMENIË
Onlangs ontvingen we een kort maar bemoedigend bericht van een zuster in Christus:
Ik wil graag mijn dankbaarheid en waardering uiten, ook namens veel van mijn vrienden en
bekenden, voor het voorrecht om Dereks boeken te kunnen lezen. Dit is mogelijk dankzij uw
inspanningen om het beschikbaar te maken in de Roemeense taal. Het meest opvallend is de
GROTE VERANDERING in ons inzicht en onze houding, die steeds meer uitwerkt in ons leven.

12 NOVEMBER DUITSLAND

• Bid voor Caroline, onze social media
manager, voor wijsheid bij beantwoorden
van reacties en bij het plaatsen van content.

• Bid om Gods wijsheid en leiding voor
Michael en Nathan Tracy, die kortgeleden
leiding kregen over DPM-Duitsland.

15 NOVEMBER POLEN

• We danken God voor onze achterban
en hun steun aan ons zendingswerk. Bid
voor wijsheid om hun giften op een goede
manier voor Gods Koninkrijk te gebruiken.

• Bid voor nieuwe mogelijkheden om het
Goede Nieuws en Dereks onderwijs te delen
met niet-gelovigen.
• Bid dat onze Poolse website, YouTubekanaal
en Facebookpagina instrumenten in Gods
hand worden, om meer mensen te bereiken
met Dereks Bijbelonderwijs.

13 NOVEMBER VERENIGD KONINKRIJK
• Bid dat we steeds meer mensen in het
Verenigd Koninkrijk bereiken door onze
verschillende sociale media-kanalen en
de mobiele app. Er is een overvloed aan
onderwijs van Derek voor hen beschikbaar.

• Bid dat ons distributienetwerk en de vraag
naar Dereks materialen zal groeien.

16 NOVEMBER NEDERLAND
• Bid voor onze nieuwe samenwerking
met PowerParent, een bediening voor
alleenstaande ouders in Nederland.
We voorzien hen van Dereks onderwijs,
waaronder ‘Gods antwoord voor afwijzing’
en ‘Onbegrijpelijke liefde’. We werken ook
samen aan een nieuwe proclamatiekaart.
Bid dat deze hulpmiddelen het
genezingsproces bevorderen van veel
gebroken broeders en zusters, die hun
kinderen alléén moeten opvoeden.

14 NOVEMBER FRANKRIJK
• We blijven nieuwe video’s met ondertiteling
plaatsen op YouTube. Bid dat veel mensen
ze zullen vinden, evenals meer onderwijs
van Derek op al onze verschillende kanalen.
• Bid dat meer mensen zich inschrijven
voor de Correspondentieschool en dat
de huidige studenten gemotiveerd blijven
om de cursus af te maken. Bid ook voor
Catherine die dit werk aanstuurt.

DANKBETUIGING – NEDERLAND
We prijzen de Heer dat er 150 studenten deelnemen aan
onze nieuwe online cursus over Geestelijke Strijd! We krijgen
bemoedigende feedback – de cursisten zijn dankbaar voor Dereks
uitleg over de oorlog waar we iedere dag bij betrokken zijn, hoewel
we de vijand niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien.
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ZENDINGSVERSLAG - VIETNAM
• Een voorganger die door DPM wordt ondersteund heeft onlangs
12 nieuwe gelovigen in zijn stam gedoopt. We danken God voor
Dereks Bijbelonderwijs, dat hen kan helpen groeien als discipelen.
• We ontvingen dit getuigenis van Tam die woont Aquila, een
rehabilitatiecentrum in Vietnam: Mijn vrienden en ik worden rijk
gezegend door uw boeken; onze levens worden erdoor aangeraakt en
veranderd door het Woord. God gebruikt het onderwijs in ‘Geestelijke
Strijd’ en ‘Van vloek naar zegen’ om ons te helpen om Zijn Woord te
begrijpen, sterker te worden en vrij te komen van drugsverslaving.

Azië/Oceanië

conferentiecentrum bij Sydney, voor leiders
die mensen nog niet persoonlijk hebben
kunnen ontmoeten. Ze hadden contact
via Zoom, maar zullen de boeken bij deze
mensen thuis afgeven; bid dat ze nog meer
bemoedigd worden door het materiaal.

17 NOVEMBER VIETNAM
• Bid om Gods bescherming, voorziening en
wijsheid voor pastors ‘D’ en ‘A’ (wonend in
Da Nang en Ho Chi Minh-stad), speciaal in
verband met de enorme toename van covid
besmettingen in Ho Chi Minh.

20 NOVEMBER CHINA
• We blijven de gelovigen in China zoveel
mogelijk voorzien van Dereks onderwijs
(download of boekvorm). Het team legt de
laatste hand aan het boek over opwekking
en werkt aan de vertaling van Gods stem
horen. Bid dat het versterkt en veranderd.

• Bid dat veel mensen onze Facebookpagina
en website (https://vi.dpmvietnam.org)
gaan bezoeken; bid dat ze gesterkt worden
in hun wandel met de Heer als ze Dereks
onderwijs lezen in het Vietnamees.

• Bid om Gods dagelijkse bescherming voor
het team dat het Chinese onderwijsplatform
van DPM verzorgt op de WeChat app
(de populairste Chinese app die door
honderden miljoenen Chinezen wordt
gebruikt). Ze moeten dagelijks monitoren
om te kijken welke woorden en zinnen
geblokkeerd worden, om door te kunnen
gaan met Dereks onderwijs China binnen te
krijgen.

18 NOVEMBER JAPAN
• Bid om een goede fysieke en geestelijke
gezondheid voor “Yvonne”, de vertaler bij
DPM-Japan en voor proeflezer Ritsuko. Bid
dat al het vertaalwerk vlot verloopt.

19 NOVEMBER AUSTRALIË
• Onlangs hebben we twee dozen
met boeken verstuurd naar een

DANKBETUIGING – CHINA
Een gelovige uit China schreef het volgende aan ons Chinese zendingsteam: Wij zullen
doorgaan met bidden voor uw DPM WeChat. We weten dat het nu heel moeilijk is, maar God zal
u sterken en beschermen. We zijn blij met wat u deelt, en we lezen het elke dag in onze kerk. Deze
broeder is één van de velen die binnen China gevoed worden door Dereks onderwijs, niet
alleen personen, maar ook kerken. We danken de Heer voor zulke bemoedigende woorden
van broeders en zusters in China.
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GETUIGENIS - CAMBODJA
Tijdens de Covid-19 uitbraak in Cambodja had ik veel financiële
problemen omdat mijn regio in lockdown was en ik al mijn
spaargeld moest gebruiken. Ik was heel blij toen ik hoorde dat God
ons zou zegenen door middel van Derek Prince Ministries. Uw
steun is een grote zegen voor ons. Ik dank u voor deze grote zegen
voor andere voorgangers en mij; dit is een wonder, en dit is het
antwoord van God op mijn gebeden. Ik dank u voor de woorden
van God in de DPM-boeken die u mij gegeven hebt. Ik hou van de
boeken Drie maal daags en Van vloek naar zegen; ze raken mijn
hart. Dank u dat u mij voedt met de levende woorden van God.
- Pastor Chheng Nan, Taches Hope Church

Indisch Subcontinent

21 NOVEMBER THAILAND
• Het boek De Omwisseling is nu voor
het eerst gepubliceerd in de Thai taal.
Deze 3.000 boeken worden gratis
verspreid onder voorgangers en andere
zendingsorganisaties hier: bid dat veel
mensen zich bewust worden van DPM in
Thailand, en ook de andere 22 Thai e-books
gaan downloaden die nu verkrijgbaar zijn op
de DPM-Nieuw Zeeland website.

23 NOVEMBER SRI LANKA
• Bid om Gods bescherming voor onze
vertegenwoordiger Bisschop Prince en zijn
gezin. Elke dag worden duizenden nieuwe
gevallen van Covid-19 gemeld.
• Bid dat Bisschop Prince toestemming krijgt
van de Inspecteur van gezondheid om dorpen
te mogen bezoeken voor het uitdelen van
Bijbels, Dereks boeken en pakketten met
humanitaire hulpgoederen.

22 NOVEMBER CAMBODJA
• Bid om Gods bescherming voor directeur
Huy en de mensen van partnerbediening
One-2-One, die doorgaan met het dienen
van hun omgeving middels voeding en
medische programma’s, samen met
zendingswerk.

• Bid om een open deur voor Bisschop Prince
om een christelijke conferentie tot aan 50
mensen te kunnen houden, samen met het
verlenen van humanitaire hulp.

• Bid om Gods bescherming en zalving voor
de beide DPM-vertalers die doorgaan met
het vertalen van Dereks bijbelonderwijs in
de Khmer taal.

24 NOVEMBER INDIA
• Elke week geeft directeur Elsie bijbelstudie in
het Tamil via Facebook en YouTube, waarbij
ze veel materiaal van Derek gebruikt. Dit
onderwijs bereikt een wereldwijd gehoor.
Ze geeft ook les in TV programma’s op 16
kanalen in India en Europa, die zuidoost
Azië, het Midden Oosten en Europa
bereiken. Tijdens deze uitzendingen maakt
ze reclame voor de DPM. Bid dat veel
mensen de sites gaan bezoeken, en gebruik
maken van de grote hoeveelheid gratis
onderwijs van Derek Prince.

• Het aantal mensen dat de DPM-Cambodja
Facebook pagina (https://www.facebook.
com/derekprinceministrycambodia)
bezoekt is toegenomen. Bid dat deze trend
doorzet, en ook dat veel mensen de website
(www.dpmcambodia.org/) gaan bezoeken
en bemoedigd en geïnspireerd worden door
al het gratis materiaal dat beschikbaar is.
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• Bid om Gods zalving voor hen die de
proclamatiekaarten vertalen in het Tamil,
en dat deze kaarten samen met de
onderwijsbrieven door veel Tamil sprekende
mensen wereldwijd zullen worden gebruikt.

dat ze diegenen bereiken die ze echt nodig
hebben en ze goed zullen gebruiken.

28 NOVEMBER ZUID-AFRIKA
• Bid om meer bekendheid van onze sociale
media: Facebook, YouTube en de mobiele
app, waar Dereks onderwijs verkrijgbaar is,
zodat veel meer mensen deze middelen
gaan gebruiken en het onderwijs horen.

Afrika
25 NOVEMBER MALAWI

• De Covid beperkingen zijn aan het
afnemen. Bid dat er meer vrijheid komt voor
zendingswerk in Afrika.

• Bid voor Geoffrey (DPM-Kenia) die naar
Malawi wil reizen om zijn DPM-WhatsApp
studenten te ontmoeten; hij wil exemplaren
van Life-Changing Spiritual Power (een
compilatie van verschillende titels) voor
hen meenemen. We hebben een mogelijke
vertaler. Bid dat dit project geaccepteerd
zal worden, zodat het drukken van dit boek
volgend jaar klaar kan zijn.

Amerika
29 NOVEMBER CANADA
• Bid dat directeur Bob Yeo en het bestuur
de juiste contacten kunnen leggen voor de
toekomstige verspreiding en het gebruik van
Dereks onderwijsmateriaal.

26 NOVEMBER ANGOLA
• Bid om een geslaagde druk van Fundament
van geloof door bijbelstudie en van de
proclamatiekaarten, wat we gepland
hebben te doen in het Portugees.

30 NOVEMBER PERU/VERENIGDE
STATEN/SPAANSTALIGE OUTREACH

• Bid om een veilige verspreiding van dit
materiaal.

• Bid om een geslaagde afronding van het
vertalen van Dereks radioboodschappen in
de Quechua Cuzco taal van Peru, en voor
het doorgaande vertaalwerk in de Quechua
Ayacucho taal.

27 NOVEMBER FRANS-AFRIKA
• Bid om wijsheid in het verspreiden van
Dereks boeken in Frans sprekend Afrika; bid

ZENDINGSVERSLAG ZUID-AFRIKA
• Dereks boodschappen worden uitgezonden op NileSat,
Intelsat, Eutelsat en Yamalsat, met meer dan 80 miljoen kijkers
(69 procent van de gezinnen in de Sub-Sahara op het FTA
netwerk). Een ander christelijk TV station in Johannesburg
vroeg naar Dereks DVDs om ze uit te zenden.
• We hebben dit jaar ongeveer 80 titels (30-50 exemplaren van
elk boek) van Derek kunnen drukken en herdrukken.
• Ondanks de beperkingen van Covid-19 heeft Pastor Stemmet
gedurende de laatste 18 maanden meer dan 50 steden
in de hele Kaap provincie kunnen bereiken. Hij stond in
de bediening voor mensen die geen lokale pastor hebben
en heeft hen Dereks onderwijs gegeven in het Afrikaans.
Follow-up vindt plaats via WhatsApp en vervolgbezoeken.
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DECEMBER 2021
“De ultieme kracht achter het universum is de liefde van God. God is een Vader, en als we God als
Vader kennen, hebben we hoop... Het komt voort uit een vertrouwen in Zijn onwankelbare liefde en
trouw.” —Derek Prince

1 DECEMBER INTERNATIONAAL

4 DECEMBER LAOS

• Bid om de voortdurende zegen, gunst en
voorziening van de Heer voor de kantoren
en teams van DPM wereldwijd. Veel werkers
blijven trouw dienen, ondanks financiële,
geestelijke en politieke moeilijkheden.

• Bid om Gods bemoediging en zalving voor
de vertalers bij het vertalen van 23 boeken in
de Laotiaanse taal.

5 DECEMBER NEPAL
• Bid voor een vlotte herdruk van veel van
Dereks Nepalese boeken en dat eventuele
beperkingen vanwege Covid-19 de
verspreiding niet zullen vertragen.

Azië/Oceanië
2 DECEMBER MYANMAR
• Blijf bidden voor Gods bescherming over
het DPM-team in Myanmar. Het land
wordt geconfronteerd met een enorme
stijging van Covid-19-besmettingen. Er
is geen medische zorg beschikbaar na
de bijna totale ineenstorting van de zorg
na de militaire staatsgreep. Bid dat God
tussenbeide komt en genezing brengt aan
Zijn Kerk en dit land.

6 DECEMBER CHINA
• Naast de Chinese Muur kent China ook een
digitale Chinese Muur, die alle invloeden
blokkeert waarvan de Chinese regering
niet wil dat het de bevolking bereikt. Ons
team in China heeft nieuwe technieken en
manieren bedacht om deze digitale Chinese
Muur te doorbreken. Bid om Gods inspiratie
en bescherming zodat Dereks onderwijs de
gelovigen daar mag blijven bereiken.

3 DECEMBER SALOMONSEILANDEN
• Bid om voortdurende zegen over het werk
van DPM in deze regio dat geleid wordt
door Tele Bartlett. Bid ook dat meer mensen
Dereks radioprogramma’s op het landelijke
radionetwerk zullen beluisteren.

7 DECEMBER AUSTRALIË
• Bid dat de inheemse bevolking van Australië
bereikt wordt met Dereks onderwijs en dat
het goede vruchten zal afwerpen.

GETUIGENIS – NEPAL
“Bedankt voor de boeken van Derek Prince. Ik heb kunnen leren en oefenen met vasten, gebed,
voorbede en genezing, vooral met bidden voor de zieken en het uitdrijven van demonen. In ons
deel van het land is er veel sprake van demonische bezetenheid, omdat mensen onwetend zijn
over de ene, ware God. Ik heb mensen uitgenodigd om hier samen over te leren. God is goed, Hij
heeft veel mensen genezen van verschillende ziekten en bevrijd van demonen! Dereks onderwijs
heeft veel mensen geholpen de Bijbel te bestuderen en begrijpen.”
—Bishal Khadka van Dolakha
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GETUIGENIS – NIEUW-ZEELAND
“Ik wil u bedanken voor het sturen van herziene uitgave van ‘De toekomst van Israël en de Kerk’.
Ik weet dat ik erdoor geïnspireerd zal worden en dat mijn ijver voor Israël zal toenemen! Ik heb een
enorme belangstelling en liefde voor Israël. Ik heb genoten van de eerste versie die ik een paar
jaar geleden ontving en hij maakt nog steeds onderdeel uit van mijn geweldige Derek Princeverzameling; deze boeken zijn blijvers!”
• Bid dat meer mensen ons op social media
gaan volgen, Dereks onderwijs horen en
erdoor gezegend worden.

Europa

8 DECEMBER NIEUW-ZEELAND

• Bid om Gods wijsheid en zalving voor onze
vertaler en redacteur, die zijn begonnen aan
nieuwe boeken die we begin 2022 willen
drukken.

10 DECEMBER KROATIË

• Bid om Gods bescherming voor al onze
medewerkers, beheerders en hun families
tijdens de feestdagen. Bid dat zij in goede
gezondheid op kantoor terugkeren, met
nieuwe energie voor het werk dat de Heer in
2022 zal geven.

• Bid voor voldoende financiën voor het
vertaalwerk, de vormgeving en het drukken
van de boeken.
• Bid dat God hoop zal geven aan zowel
gelovigen als ongelovigen die worstelen met
teleurstelling, hopeloosheid of depressie,
door twee onlangs gepubliceerde boeken.

9 DECEMBER FILIPPIJNEN
• Vijf van Dereks boeken worden vertaald in
de nationale taal, het Tagalog. Bid om Gods
zalving en bescherming voor de vertaler en
dat het vertaalproces soepel zal verlopen.

11 DECEMBER SCANDINAVIË
• Bid dat onze bediening in Zweden en
Denemarken groeit door contacten met
voorgangers en anderen die Dereks
onderwijs voor zending willen gebruiken.

• Er is weinig voorraad van Dereks boeken in
het Tagalog, er is een herdruk nodig. Bid dat
er snel een drukker gevonden wordt, niet de
meeste gesloten zijn vanwege Covid.

12 DECEMBER SERVIË

• We hebben 100 sets van Dereks boeken
in het Tagalog uitgedeeld aan predikanten
en kerkleiders, voor het leiden van online
Bijbelstudies in hun gemeenten. Bid om
Gods zalving op hen tijdens het onderwijzen
en dat velen in hun kerken de Bijbelse
waarheden beter zullen begrijpen.

• Bid dat God nieuwe, bekwame grafische
ontwerpers, vertalers en andere
medewerkers op ons pad brengt. Er zijn
ook vrijwilligers nodig om te helpen met de
verspreiding van de boeken.
• Bid dat God nieuwe gelegenheden zal geven

GETUIGENIS – FILIPPIJNEN
‘Ik heb de laatste tijd naar uw onderwijs geluisterd,
vooral over ons gezag over de machten van het
kwaad, en ik was zo bemoedigd! Heel erg bedankt.
Ik bid dat ik meer van u zal horen.”
— Catherine uit de Filippijnen
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plaats daarvan voorzag God in verzoening,
vergeving en vrede door Zijn Zoon. Bid dat
er een tijd mag aanbreken waarin steeds
meer mensen dit mogen inzien.

om Servische gelovigen te bereiken, in het
bijzonder voorgangers en predikanten.
Bid dat God hen zal gebruiken voor de
geloofsopbouw van vele gelovigen.
• Bid dat God zal voorzien in een nieuwe
opslagplaats voor ons drukwerk.

16 DECEMBER MACEDONIË
• Bid dat we de vormgeving van Dereks
boeken met succes zullen voltooien om ze
in het voorjaar van 2022 klaar te maken
voor druk.

13 DECEMBER FRANKRIJK
• Het Pular-project in Guinee, dat Dereks
kernonderwijs produceerde, liep vertraging
op vanwege de pandemie en politieke
onrust. Bid om de spoedige afronding en om
bescherming en zalving voor de betrokkenen.

• Bid om een nieuw bezoek van de Heilige
Geest aan Macedonische gelovigen, zodat
ze op outreach gerichte volgelingen van
Christus zullen worden.

• Uit een recente peiling bleek dat meer dan
50 procent van de Franse bevolking niet in
God gelooft. Bid dat nu het geestelijk steeds
donkerder wordt, directeur René verfrist
wordt en Gods ideeën en wijsheid heeft om
de Franstalige Kerk te versterken.

17 DECEMBER BULGARIJE
• Bid dat onze boeken die dit jaar zijn
uitgebracht, ‘Onwankelbare hoop’ en
‘Sleutels tot succesvol leven’, een grote
impact zullen hebben in Bulgarije.

14 DECEMBER HONGARIJE

• De instabiele politieke situatie is erg lastig,
aangezien we geconfronteerd worden met
onze vierde regeringsverkiezingen dit jaar
en een mogelijk herstel van het voormalige
communistische bewind. Bid dat de
gelovigen hoopvoller worden en dat zij
gesterkt worden in hun geloof.

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

18 DECEMBER ZWITSERLAND

• Bid dat het onlangs gepubliceerde boek
‘De sleutel tot het Midden-Oosten’,
gelovigen zal helpen de rol van het Joodse
volk in Gods plannen te begrijpen en dat
Hij Zichzelf openbaart als Degene die Zijn
beloften houdt aan Zijn verbondsvolk, Israël
en de Kerk.

• Bid voor meer regionale contacten, die
willen helpen om meer mensen te bereiken
met Dereks onderwijs.

15 DECEMBER SLOWAKIJE

• Bid dat de gevangenisbediening steeds
meer gevangenen in het VK zal bereiken.

• Bid voor voldoende financiën voor het
produceren en verspreiden van lesmateriaal.

19 DECEMBER VERENIGD KONINKRIJK

• Bid dat Dereks Bijbelonderwijs gelovigen
zal helpen dichter bij God te leven en dat
zij het onderwijs met anderen delen. Bid
voor een grotere honger naar Zijn Woord en
verlangen om Hem te dienen.

• Bid dat Dereks Bijbelonderwijs ertoe
zal bijdragen dat velen zullen worden
aangeraakt en veranderd door Gods Woord.

20 DECEMBER DUITSLAND
• Michael Tracy leidt een nieuw project
met Christian Friends of Israël waarin
Dereks materiaal rechtstreeks zal

• Politieke spanningen in het land leiden tot
polarisatie in de samenleving een groeiend
gebrek aan wederzijds respect en liefde. In
10

worden gedistribueerd naar gemeenten,
genootschappen en groepen in Israël. Bid
voor een succesvolle start van het project
en dat Gods hand erop mag rusten.

met bedieningsleiders en voorgangers in de
VS die Dereks onderwijsmateriaal kunnen
gaan gebruiken en delen.

25 DECEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSTALIGE OUTREACH

Afrika

• Bid om contact met meer LatijnsAmerikaanse kerken en predikanten,
zowel in de VS als in Latijns-Amerika, die
Dereks Spaanse onderwijsmateriaal willen
gebruiken in hun gemeenten en voor
zending.

21 DECEMBER MADAGASKAR
• Blijf bidden voor Dries, die per catamaran
langs de kust en rivieren in het binnenland
naar dorpen reist om Dereks boeken te
verspreiden. Bid om wijsheid en bescherming
bij het oprichten van huiskringen in dorpen.

Midden-Oosten

22 DECEMBER OOST AFRIKA
26 DECEMBER ISRAËL

• Bid om Gods bescherming, wijsheid en een
goede gezondheid voor Geoffrey en Pauline,
die het werk van DPM in deze regio leiden.

• Bid voor een bredere verspreiding van
Dereks Hebreeuwse, Arabische en
Russische materiaal onder kerken en
individuen in Israël en wereldwijd online.

• Bid om goede contacten met meer
voorgangers en anderen in Kenia, Oeganda,
Tanzania, Burundi, Congo en andere landen
in deze regio, die Dereks onderwijsmateriaal
kunnen gaan gebruiken en verspreiden.

• Bid om Gods wijsheid en bescherming over
de teamleden.

27 DECEMBER LIBANON

23 DECEMBER ZUID-AFRIKA

• Bid dat de Heer de gelovigen en Dereks
materiaal in Libanon zal gebruiken om
hoop en bemoediging te brengen aan hen
die dat hard nodig hebben.

• Bid dat Dereks onderwijs dat het afgelopen
jaar is verspreid een enorme impact zal
hebben op degenen die het hebben
ontvangen, dat levens zullen worden
veranderd en gemeenschappen nieuw leven
wordt ingeblazen.

28 DECEMBER IRAN

• Bid voor de tv-stations die Dereks onderwijs
brengen. Elev 8 heeft problemen met de
financiering, bid voor nieuwe donateurs.

• Bid om Gods bescherming over onze
partners die Dereks materiaal in Iran
verspreiden, aangezien duizenden gelovigen
hier Bijbelonderwijs nodig hebben.

Amerika

• Bid om meer bekendheid en gebruik van
onze sociale mediakanalen waar Dereks
onderwijs te vinden is.

29 DECEMBER VERENIGD
KONINKRIJK/MIDDEN-OOSTEN

24 DECEMBER VERENIGDE STATEN
• Bid om Gods wijsheid en inzicht bij het
uitvoeren van verschillende projecten en
voor degenen die samenwerken met andere
DPM-kantoren over de hele wereld.

• Bid dat alle betrokkenen bij het werk van
DPM in het Midden-Oosten in Gods
bescherming, wijsheid en kracht mogen
wandelen. Dit betreft ook het Britse kantoor
en directeur Neil, die toezicht houdt op

• Bid dat er nieuwe contacten gelegd worden
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GETUIGENIS - WIT-RUSLAND
Anna volgt sinds ruim twee jaar de
Online Bijbelschool van Derek Prince.
Ze omschrijft het als het verkennen van
het onbekende land van een leven in de
Geest. Ze schreef ons: “Het is geweldig
dat deze cursus online beschikbaar is. Ik
kan overal en op elk moment mijn telefoon
pakken en studeren. Ik kan de onderwerpen
herhalen, mijn antwoorden herlezen en
sleutelverzen opnieuw bekijken. Het is een
constante inspiratiebron en hulpmiddel voor
regelmatige studie. Ik ben zo dankbaar dat
ik deze kans heb gekregen om de waarheid
te ontdekken. Veel dingen wist ik alleen
met mijn verstand, maar ik was nog niet
klaar voor het praktisch toepassen van deze
kennis. Nu ben ik aan het leren, en mijn
inspanningen zijn niet tevergeefs. Weet
je, als je het goede Woord van God hebt
ontdekt, wil je zo’n schat niet kwijtraken!

de bediening in deze landen, waar God
beweegt en velen naar zich toe trekt.

Voormalige Sovjet-Republieken
30 DECEMBER ARMENIË
• Bid dat Dereks boek ‘Koers houden in
de storm’ verdere genezing en troost
zal brengen aan weduwen en wezen in
Armenië. Vraag de Heer om het team
wijsheid te geven bij het helpen van
degenen die hun dierbaren hebben verloren.

31 DECEMBER WIT-RUSLAND
• De Wit-Russische website wordt soms
geblokkeerd vanwege de politieke situatie.
Bid dat de website goed werkt en dat deze
problemen zich niet herhalen.
• Bid dat we meer jonge mensen kunnen
bereiken met Dereks onderwijs door middel
van digitale/sociale media.
• Bid om wijsheid en leiding voor het team
en de bestuursleden wanneer zij plannen
maken voor de toekomst.
• Bid dat de juiste mensen zich in de
komende tijd bij hen aansluiten en bid
dat er nieuwe deuren openen voor het
zendingswerk.

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

info@derekprince.nl
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