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JULI 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 JULI INTERNATIONAAL

6 JULI DUITSLAND

• Zoals staat in Psalm 90:17 bidden we dat
de gunst van de Heer, onze God, over
ons komt, en dat Hij het werk van onze
handen zegent. Dank God voor Zijn trouw,
voorziening en wonderbaarlijke hulp.

• Met een groeiend online publiek danken
we God voor de nieuwe Duitse DPM App.
Bid dat het velen zal bereiken en Duitstalige
christenen wereldwijd zal zegenen.
• Bid dat God ons nieuwe en innovatieve
manieren zal tonen om Dereks
onderwijsmateriaal verder te verspreiden.

Europa

7 JULI VERENIGD KONINKRIJK

2 JULI NEDERLAND
• Bid om wijsheid voor Paul en zijn
team, ze blijven werken aan vertaal- en
onlineprojecten. Bid voor nieuwe open
deuren om dit gebied te bereiken met
Dereks onderwijs.

• Bid voor de studenten die nu de online
cursus over geestelijke strijd volgen (meer
dan 400) om toe te passen wat ze leren en
het met anderen te kunnen delen. Bid om
Gods leiding bij het ontwikkelen van nieuwe
online cursussen.

3 JULI SLOVENIË

8 JULI FRANKRIJK

• Bid voor een nieuwe vertaler en redacteur
om ons team te versterken.

4 JULI ITALIË

• Bid dat ons nieuwe boek, ‘The beast of the
Lamb’, gelovigen zal aanmoedigen om de
aard van Jezus te begrijpen en ernaar te
verlangen.

• We danken God voor de nieuwe vertalers die
Dereks onderwijs beschikbaar willen maken
in het Italiaans. Bid om leiding van God over
het openen van een DPM-kantoor in Italië.

• Bid voor een nieuwe uitgave, ‘Gods Kerk
herontdekt’, om veel voorgangers te
bereiken en hen leiding en wijsheid te
geven.

• Bid voor het werk aan vertalingen van
ondertiteling voor ons YouTube-kanaal.

• Bid om Gods wijsheid bij het vinden van
nieuwe manieren om Dereks onderwijs met
velen te kunnen delen.

5 JULI ROEMENIË

9 JULI OOST-EUROPA

• Dank God voor het uitzenden van Dereks
video- en audio-onderwijs op christelijke tv
en radio. Bid dat dit DPM-kantoor een grote
impact zal blijven hebben in deze regio.

• Bid voor zendings-directeur Branislav die
toezicht houdt op het werk in deze regio.
Hij heeft Gods wijsheid en kracht nodig,
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GETUIGENISSEN – VERENIGD KONINKRIJK
John kwam onlangs vrij uit de gevangenis na 44 jaar. Hij schreef ons dat hij kennismaakte
met Dereks onderwijs terwijl hij naar een christelijke uitzending luisterde en contact kreeg
met onze gevangenisbediening via zijn toenmalige kapelaan.
• ‘Ik heb geprobeerd andere christenen aan te moedigen om in Dereks onderwijs te duiken,
omdat ik wil dat ze gezegend worden en groeien in geloof en hun wandel met de Heer,
net als ik. Door de bediening van ‘Inside Outreach’ werkt de Heer om mij en vele andere
gevangenen te helpen groeien. Het bereidt ons voor op elk werk of elke bediening die de
Heer voor ons kan hebben na onze vrijlating. Dereks erfenis van onderwijs leeft voort en
brengt groei in de levens van duizenden zoals het doet in mijn eigen leven. Prijs God!”

• In een recent zendingsrapport dat we verstuurde, deelde Pastor PK uit Zuid-India de
impact van Dereks onderwijs en zei: “Toen de tweede golf van Covid door India raasde,
leek het erop dat alles wat we uit de Bijbel hadden geleerd, in twijfel trokken omdat ons
gebed de pandemie of de dood van veel dierbaren niet heeft gestopt. Maar je hebt ons
geholpen door Derek Prince’s onderwijs over het proclameren van de kracht van het bloed,
aan ons te geven. Dankzij dit onderwijs zagen we een verandering in onze persoonlijke
omstandigheden en in het leven van veel gelovigen.
Een van onze donateurs antwoordde: “Hartelijk dank voor het delen van het bericht uit India.
Ik zat in een vergelijkbare situatie toen Covid begin 2020 in Engeland uitbrak. Godzijdank
was ik voorbereid omdat ik het boek van Derek Prince over het toepassen van de Schrift op
situaties had doorgelezen en ik de Schrift kon proclameren toen ik Covid had.”
hebben ons voorgesteld aan een stel dat
overweegt om met ons samen te werken.
Bid om Gods gunst zodat we opnieuw
kunnen beginnen met het verspreiden van
Dereks onderwijs onder de First Nationmensen in Australië.

hij onderhoudt contact met de ambten en
moedigt de leiders aan in alles wat ze doen.

10 JULI HONGARIJE
• Bid voor ons team, ze blijven werken aan
nieuwe vertalingen van Dereks boeken.

13 JULI CHINA

Oceanië

• De onderdrukking van religie in China
neemt toe. Bid voor ons Chinese team om
een stap voor te blijven in het voeden van
minder gevoede gelovigen.

11 JULI VIETNAM
• Bid voor Pastor “A” en haar team, ze
houden deze maand een seminar voor 130
mensen. Ze zullen ook kerken trainen in
het gebruik van Dereks onderwijs. Bid dat
de aanwezigen veel inzicht krijgen in Gods
Woord.

• Bid voor het Chinese vertaalwerk van twee
boeken, ‘Longing for His appearing’ en
‘Gods stem horen’, die we dit jaar op papier
en online in China willen verspreiden.

14 JULI NIEUW-ZEELAND

12 JULI AUSTRALIË

• Bid dat veel mensen onze nieuwe website
bezoeken en gebruik maken van de

• Onze vorige Indigenous Outreach-partners
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ZENDINGSVERSLAG – VIETNAM
• Er werd een seminar gehouden voor 20 leiders van vijf verschillende stammen over het
uitvoeren van de Grote Opdracht in de eindtijd. Iedereen ontving een boek van Derek in
het Vietnamees.
• Pastor “A” deelde over een vrouw die werd aangevallen door een demon. Ze verloor haar
bedrijf door Covid, ging failliet, werd wanhopig en wilde niet meer leven. Een groep bidders
bezocht haar en bad voor haar. Zij spraken Gods Woord over haar uit met behulp van onze
proclamatiekaart. Ze leidden haar om elke dag de proclamaties over zichzelf uit te spreken,
te bidden en de Bijbel te lezen. Ze is nu verlost en houdt van God: “Ik wil God dienen; Ik voel
dat mijn leven nu vol vreugde is en ik voel me sterker dan ooit tevoren.”
• Ik heb altijd gezocht naar een bijbels leerplan om nieuwe gelovigen en het personeel in mijn
kerk te onderwijzen. Via Pastor “D” vond ik Dereks Zelfstudie Bijbelcursus en heb ik deze
gedeeld. Het is een enorme zegen geweest en ik beveel het ten zeerste aan bij andere kerken.
Een dame had lange tijd moeite met het lezen en bestuderen van de Bijbel; ze had veel
afleiding en onderdrukking wanneer ze wilde lezen; nu staat ze om 4.00uur op om de Bijbel te
bestuderen. Prijs God!—Pastor Lam

materiaal en die gepassioneerd is om
mensen te discipelen om te helpen bij ons
werk.

honderden gratis leermiddelen die erop
staan.
• Zestien dozen met Dereks
onderwijsmateriaal zijn onlangs gedoneerd
aan een bediening in het zuiden van
Nieuw-Zeeland waar de Heer krachtig
doorheen beweegt om veel mensen tot
Christus te brengen. Bid dat deze materialen
een enorme zegen zullen zijn voor deze
leiders en degenen met wie ze delen.

• Bid dat steeds meer mensen verbinding
maken met de nieuwe webpagina van
DPM-Thailand.

16 JULI JAPAN
• Bid voor “Yvonne”, ze vertaalt Dereks
onderwijs in het Japans, ook de dagelijkse
overdenking.

15 JULI THAILAND/LAOS

• Bid dat velen onze Facebook-pagina
en website bezoeken en gezegend en

• Blijf bidden dat de Heer een lokale Thaise
persoon aanstelt die bekent is Dereks
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DANKBETUIGING – CHINA
• Ondanks China’s verbod op religieus materiaal op
internet dat op 1 maart van kracht werd, hebben we
sindsdien een grote toename gezien van mensen in
China die onze WeChat-app gebruiken.
• Ook krijgen studenten nog steeds voor onze online
cursussen er met succes toegang toe. Prijs de Heer
voor Zijn hand op het Chinese team.
bemoedigd worden door de dagelijkse
overdenkingen.

• Bid om gunst en goede relaties met het
predikantencomité in elke bezochte
provincie.

17 JULI NEPAL
• Bid dat Dereks onderwijs verder verspreid
zal worden en veel mensen zal beïnvloeden
met Gods Woord.

Midden-Oosten
20 JULI PERZISCHE GOLF

18 JULI MONGOLIË
• Bid om wijsheid en leiding voor onze
Mongoolse partner die vertalingen van
Dereks boeken maakt en dat ze goed
ontvangen zullen blijven worden en de
lezers verandering en bemoediging zullen
brengen.

• Een van onze Arabische vertalers woont
met haar gezin in Libanon als missionaris
voor Syrische vluchtelingen. Ze vertelde
ons dat er grote behoefte is aan Dereks
materialen in de Kurmanji-taal. Bid dat de
Heer voorziet in een vertaler voor Dereks
materiaal in deze taal.

19 JULI CAMBODJA

21 JULI ETHIOPIË

• Bid voor Huy en het DPM-team, ze reizen
in juli naar verschillende provincies om
seminars voor predikanten te houden.
Ze verwachten er 40 per seminar. Bid
dat elke deelnemer wordt aangemoedigd
en toegerust om hun gemeenten te
onderwijzen.

• Bid voor Henok en anderen betrokkenen
bij lopende vertalingen om alle geplande
projecten met succes af te ronden en met
Gods zalving te werken.

22 JULI SYRIË
• Bid om Gods zegen voor de geplande
kampen en conferenties. Bid dat de Heilige

GETUIGENIS – NEPAL
Bedankt dat je mij de boeken van Derek Prince hebt gestuurd via een zuster die vlakbij mij woont.
Waar ik woon, krijgen we zulke boeken niet. Ik ben dol op de Bijbel en ik heb meerdere kleine
boeken in één keer uitgelezen. Wat ik het leukst vind, is de eenvoudige en begrijpelijke taal en
hierdoor kon ik de berichten met andere mensen delen. Ik heb veel voorgangers horen zeggen
dat ze de boodschappen uit Dereks boeken in hun diensten delen. Het is niet te geloven welke
zegeningen mensen ontvangen uit Dereks boeken; nogmaals bedankt.
—Pst. Kumari KC, Nawal Parasi
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25 JULI OEKRAÏNE

Geest in de levens van jonge mensen zal
bewegen en hen zal laten branden van
liefde voor de verlorenen!

• Blijf bidden voor Vlad en de mensen in
zijn netwerk in deze tijd van oorlog. Ze
verdelen hulpgoederen (voedsel, dekens,
enz.) en Dereks onderwijs aan ontheemde
Oekraïners. Bid om Gods bescherming,
leiding en voorziening.

• Bid voor de werkers die betrokken zijn bij
dit zendingsgebied om Gods wijsheid en
zalving voor de bediening te ontvangen.

Oost Europa

Indisch subcontinent

23 JULI ESTLAND

26 JULI SRI LANKA

• Onze zendingswerkers hebben onlangs
diensten gehouden waar ze Dereks boeken
aan de gemeente gaven. Bid voor degenen
die tijdens deze diensten zijn bereikt, om
Dereks onderwijs toe te passen en groeien in
geloof en goede vruchten te dragen.

• Sri Lanka maakt de ergste economische
crisis in meer dan 70 jaar door. Bid om
Gods wijsheid en voorziening voor onze
vertegenwoordiger, bisschop Prince, in
deze uitdagende tijd terwijl hij de hand
blijft reiken naar kerken, gelovigen en
behoeftigen en Dereks onderwijs verspreidt.

• In augustus zijn we van plan om diensten
te houden in Krasnodar en Abchazië in
Rusland. Bid om Gods zegen en gunst over
deze bediening en levens die veranderd
worden.

27 JULI INDIA
• Bid dat christenen gesterkt worden
tijdens de toenemende vervolging en
dat Dereks onderwijs een bron van
leven en bemoediging zal zijn, gezien
de mogelijkheid dat India volgend jaar,
afhankelijk van de verkiezingen, tot
hindoestaat wordt uitgeroepen.

24 JULI WIT-RUSLAND
• Bid om wijsheid voor ons team bij het
gebruik van Dereks materiaal om te voldoen
aan de vele en complexe behoeften van
gelovigen in Wit-Rusland.

DANKBETUIGING –
EGYPTE/PERZISCHE GOLF
Onze Arabische Facebook-pagina heeft nu bijna 500.000
mensen per week bereikt. We ontvangen prachtige
getuigenissen van volgers over hoe Dereks onderwijs hun
leven heeft veranderd.

DANKBETUIGING – ETHIOPIË
Onlangs is de Amhaars vertaling van Dereks audioserie “The Enemies We Face” voltooid.
Ook zijn er, na veel vertraging vanwege de pandemie, nu 3.000 exemplaren van het
Amhaars boek, ‘Toetsing van wonderen en tekenen’, gedrukt en klaar voor verspreiding.
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GETUIGENIS – OEKRAÏNE
DPM helpt bij de distributie van humanitaire hulp en Dereks onderwijs via
lokale partners. Een van hen, Yulya Sokol plaatste een video op Facebook om
DPM te bedanken voor hun hulp.
• “Nooit had ik gedacht dat dit mogelijk was... maar mijn God is de Almachtige! Ik werd erg
geïnspireerd door het Bijbelse onderwijs van Derek Prince. Voor mij was hij een legende, een
voorbeeld van Christus om te volgen, toegewijd en sterk. Vandaag helpt DPM ons mensen
te voeden tijdens de Russische invasie van Oekraïne, door voedselpakketten te leveren aan
degenen die dat het meest nodig hebben, tussen alle narigheid. We zijn samen, we zijn verenigd
door de dienst van Christus. Heel erg bedankt!”

Afrika
29 JULI ZUID-AFRIKA
• Bid dat Stephanie de aanpassingen aan
het boek ‘Life-changing Spiritual Power’
met succes afrondt en dat het gebruikt zal
worden om vele levens te veranderen.

28 JULI OOST AFRIKA
• Blijf bidden voor Geoffrey en Pauline in
Kenia, ze gaan door met het delen van
Dereks onderwijs en het opbouwen van
nieuwe relaties in Kenia, Oeganda, Tanzania,
Burundi en Congo.

• De Heer heeft ons een Zoeloe-pastor
gegeven die ‘Ontmoeting in Jeruzalem’
vertaalt. Sinds hij ermee begon, heeft hij
een zwaar ongeval gehad. Godzijdank was

• Bid voor de voorziening en afronding van
alle geplande projecten voor dit jaar.

ZENDING – INDIA
• Tijdens een seminar gehouden door Elsie en
Danny, werd Dereks materiaal aan alle leiders
gegeven. Een predikant zei: “Ik heb Dereks boeken
in gelezen en ze hebben mijn leven beïnvloed.
Vandaag gaf Elsie’s onderwijs over leven in
overvloed en goddelijke genezing me een betere
duidelijkheid om de waarheid te implementeren.”
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hij niet gewond, maar anderen helaas wel.
De computer die hij kreeg, heeft ook een
flinke klap gehad. Bid tegen elke aanval
van de tegenstander in dit project.

• Bid dat meer mensen in de Latino
gemeenschap onze Spaanse website,
andere sociale-mediaplatforms zullen
vinden en gebruiken en gezegend zullen
worden door Dereks onderwijs.

JULI 31 CANADA

Verenigde staten
JULI 30 VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE ZENDING

• Bid om Gods wijsheid en zegen over het
werk van het kantoor in Canada en om de
juiste contacten om Dereks onderwijs te
gebruiken en te delen.

• Bid voor meer contact tussen ons Spaanse
team en lokale Spaanse kerken en
predikanten die Dereks onderwijsmateriaal
zouden willen ontvangen.

• Bid dat de Heer sterke christelijke leiders
onder de inheemse Inuit-gemeenschap zal
doen opstaan die Dereks materiaal willen
gebruiken voor onderwijs en bediening.

DANKBETUIGING – ZUID-AFRIKA
• Een kerk in Kaapstad die met Dereks onderwijs is getraind, werkt met ons samen om
mensen te dienen en begeleiden die het nodig hebben. Ze hebben een selectie van Dereks
materialen ontvangen.
• Een man die het evangelie deelt met middelbare scholieren vroeg om 40 zelfstudie
Bijbelcursusboeken om ze te geven. Wij zien uit naar de oogst hiervan!
• Een dame uit Kwa Zulu Natal was enthousiast toen ze hoorde dat ze Dereks onderwijs in
Zuid-Afrika kon krijgen. Ze hebben geen plaatselijke voorganger maar hongeren naar degelijk
Bijbelonderwijs. We sturen haar onderwijsmateriaal voor haar Bijbelstudiegroep.
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AUGUSTUS 2022
Uit ervaring weet ik dat de meeste christenen een houding hebben van: ‘Ik ben benieuwd waar de
duivel de volgende keer weer zal aanvallen.’ Maar ik geloof dat het omgekeerd moet zijn. De duivel zou
bang moeten zijn voor de volgende aanval van de gemeente! - Derek Prince, Geestelijke Strijd

1 AUGUSTUS INTERNATIONAAL

5 AUGUSTUS CHINA

• Bid voor genade, bescherming, vrede en
voorziening van de Heer voor het personeel
wereldwijd, in tijden van toenemende
geestelijke strijd. Bid dat elk team Gods
doelen vervuld zal zien in het werk dat ze
doen.

• Het digitale team bereikt niet alleen
gelovigen in China, maar zijn ook bezig
een site te creëren die de grote aantallen
overzeese Chinezen zal dienen. Bid om
vaardigheid voor het team om Chinezen
binnen en buiten China te bereiken.

6 AUGUSTUS VIETNAM

Oceanië

• Er werden ±100 Derek Prince-boeken en
voedselzakken geschonken aan studenten.
Bid dat ze geraakt zullen worden door het
onderwijs en tot Christus zullen komen.

2 AUGUSTUS SALOMONSEILANDEN
• Bid dat de proclamatiekaart, Gebed voor de
regering van de Salomonseilanden, die hier
onder de kerken werd verspreid, door veel
gelovigen zal worden gebruikt om voor de
natie te bidden.

• Vietnam telt 99 miljoen inwoners. Bid
dat Dereks boeken meer mensen zullen
bereiken, vooral in de noordelijke gebieden.

• Bid dat veel mensen de Christian
Superstore in Honiara zullen bezoeken,
waar de meeste boeken van Derek op
voorraad zijn.

7 AUGUSTUS FILIPIJNEN

3 AUGUSTUS MYANMAR
• Bid dat het team dat in deze boeddhistische
natie dient, doorgaat met het produceren
en delen van Dereks onderwijs met succes
en met Gods gunst.

• Bid om Gods zegen en voorziening voor
onze distributeur, Johnny Sy, en zijn bedrijf
die ons van opslag voorzien, Dereks boeken
sturen; gratis vertaling en redactie regelen
en nog veel meer.

• Bid dat harten ontvankelijk zijn voor Dereks
onderwijs.

8 AUGUSTUS ZUID KOREA

• Bid voor open deuren voor een grotere
verspreiding van Dereks onderwijs en dat
God meer contacten zal brengen om Dereks
onderwijs over het hele land te verspreiden.

• Bid voor onze twee nieuwe parttime
vertalers die aan verschillende boeken
werken, waaronder ‘Bolwerken neerhalen’
en ‘Longing for His Appearing’. Dit doen ze
gratis!

4 AUGUSTUS AUSTRALIË
• We zullen samenwerken met ‘Love Israel’
bij de organisatie van een conferentie in
Sydney. Bid om Gods bescherming en een
goede gezondheid voor alle betrokkenen en
dat Dereks onderwijs vele harten zal raken
over het onderwerp ‘Israël in Gods plannen’.

• Bid voor dominee Whang terwijl hij de
boeken ‘By Grace Alone’, ‘De Gaven van de
Geest’ en ‘Leer bidden’ vertaalt.
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worden nu twee nieuwe boeken in het Fins
vertaald en er zal ook een audioboektitel
worden geproduceerd.

Europa

• Bid voor onze partner in Helsinki, TV7
Heaven, die verantwoordelijk zal zijn voor
de verkoop en promotie.

9 AUGUSTUS FRANKRIJK
• Bid om een goede respons op een mailing
die lezers uitnodigt om te geven voor
nieuwe videovertaalprojecten.

15 AUGUSTUS TSJECHIË

• We hebben een partnerschap met een
christelijke internetprovider in Frankrijk, met
meer dan 300.000 bezoeken per dag. DPM
heeft zijn eigen kanaal met Bijbelonderwijs.
Bid dat velen toegang krijgen tot dit
onderwijs en lezen over onze zending.

• Bid om Gods genade en bemoediging voor
onze coördinator, Daniël, hij heeft meerdere
verantwoordelijkheden, waaronder het
pastoraat van een kerk.

16 AUGUSTUS BULGARIJË
• Bid dat ons YouTube-kanaal in Bulgarije
succesvol zal zijn en veel mensen tot zegen
zal zijn.

10 AUGUSTUS ZWITSERLAND
• Bid dat directeur Ruedi nieuwe kansen krijgt
om Dereks onderwijs bekend te maken en
te delen.

• Bid voor de druk van nieuwe boeken
ondanks een zware economie en het sluiten
van veel drukkerijen.

• Bid voor groeiende steun voor het werk
van DPM, zodat het kan uitbreiden en
vruchtbaar kan zijn.

17 AUGUSTUS NOORWEGEN
• Bid voor voortdurende groei en voorziening
voor ons werk in Noorwegen en Gods zegen
op onze achterban.

11 AUGUSTUS PORTUGAL
• Bid voor een succesvolle afronding van
de lopende Portugese vertalingen, zodat
we zoekenden en gelovigen in Portugal en
Brazilië kunnen bereiken.

Afrika

• Bid voor de benodigde werkers om meer
van Dereks materiaal te vertalen.

18 AUGUSTUS ANGOLA/
MOZAMBIQUE

12 AUGUSTUS POLEN

• Bid om een succesvolle verspreiding van de
Portugese zelfstudie Bijbelcursus in Angola
en dat dit onderwijs levens zal veranderen.

• Bid dat de resterende projecten die voor
dit jaar gepland zijn, ondanks moeilijke
omstandigheden succesvol worden
afgerond.

• Bid om financiering om meer Portugese
titels te drukken om uit te delen aan
voorgangers en bijbelscholen.

13 AUGUSTUS VERENIGD
KONINKRIJK

19 AUGUSTUS FRANSSPREKEND
AFRIKA

• Om meer mensen te bereiken, ontwikkelen
we een nieuwe website en webshop. Bid
voor degenen die dit doen, dat God door
hun vaardigheden en expertise werkt.

• Het Franse kantoor zoekt naar nieuwe
manieren om Dereks boeken in Afrika te
verspreiden. Bid om Gods wijsheid en
nieuwe contacten, zodat deze regio met
Dereks materiaal wordt bereikt.

14 AUGUSTUS FINLAND
• Bid voor het zendingswerk in Finland. Er
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GETUIGENIS–
NOORWEGEN
Twaalf jaar geleden werd ik
opgenomen in het ziekenhuis
met psychische problemen.
Toen maakte ik kennis met
het onderwijs van Derek. Zijn
bemoedigende onderwijs over
geestelijke krachten/onze vijand
gaf me nieuwe hoop en kracht
om de Heer te zoeken en te
geloven. Ik overwon depressie.
Beetje bij beetje herstelde ik, werd
ontslagen uit het ziekenhuis en
werd mentaal sterker. Gedurende
deze jaren heeft Gods Woord
mij bescherming gegeven, en ik
ben Derek zo dankbaar voor zijn
bereidheid om de Bijbel te delen
en alle naties te onderwijzen.
Bedankt!“ —ET

20 AUGUSTUS ZUID-AFRIKA

22 AUGUSTUS VERENIGDE STATEN

• Bid voor de middelbare scholieren in
Pretoria, die de Zelfstudie Bijbelcursus gaan
volgen. Bid dat zij de Heer zullen volgen.

• Bid om blijvende sterke relaties met
wereldwijde kantoren en om Gods wijsheid
in het samenwerken bij sociale media en
andere projecten om Dereks onderwijs voor
nog meer mensen beschikbaar te maken.

• Bid voor meer bedieningen in deze regio en
daarbuiten die we kunnen vertrouwen en
die ons kunnen helpen het groeiend aantal
mensen op te vangen die hulp en verlossing
nodig heeft. Zij zullen hierbij Dereks
onderwijsmateriaal kunnen gebruiken.

Midden-oosten
23 AUGUSTUS EGYPTE
• Bid dat alle materialen die dit jaar vertaald
zullen worden, zullen voldoen aan de
geestelijke behoeften van velen in deze
regio en dat we steeds meer mensen
zullen bereiken via onze Arabische online
platforms.

Amerika
21 AUGUSTUS VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE ZENDING
• Bid dat steeds meer mensen toegang
krijgen tot Dereks Spaanse onderwijs
via onze online platforms en voor de
succesvolle ontwikkeling van digitale
projecten.

24 AUGUSTUS ISRAËL
• Bid dat Dereks Hebreeuwse, Arabische en
Russische materiaal meer verspreid wordt,
11

om diegenen te bereiken die het anders niet
zouden kunnen ontvangen, zowel in dit land
als in het buitenland.
• Bid voor het team in Israël om Gods
wijsheid, gunst en bescherming te krijgen
terwijl ze Gods volk blijven dienen door
middel van deze bediening.

in Rusland. De vrouw van de predikant
vertelde ons: “Toen ik de Heer net kende
las ik boeken van Derek Prince en anderen,
toen wilde ik iets meer. Er zijn veel leringen,
maar ik wilde geen nieuwerwetse leringen en
trends, en ik keerde terug naar het onderwijs

29 AUGUSTUS ARMENIË

25 AUGUSTUS SYRIË
• Bid voor meer open deuren om Dereks
onderwijs te delen met degenen die gewond
zijn en lijden vanwege de 11-jarige oorlog in
Syrië, zowel gelovigen als ongelovigen.

26 AUGUSTUS PERZISCHE GOLF/
MIDDEN-OOSTEN
• Bid dat God meer deuren opent en
kansen biedt in deze hele regio om Dereks
onderwijs te delen, vooral via sociale media.
DPM bereikt velen met Gods Woord, en we
willen die groei steeds meer zien!

Rusland en Oost Europa
27 AUGUSTUS WIT-RUSLAND
• Bid dat de lopende projecten worden
voltooid en een Bijbels fundament, goede
vruchten en een groot geloof in veel levens
zullen voortbrengen.
• Bid voor christenen in Wit-Rusland om de
vreugde te ontdekken van het delen van het
evangelie en om op een praktische manier
de liefde van God te tonen.

AUGUSTUS 28 ESTLAND/RUSLAND
Bid voor ons team bij het
•
verspreiden van Dereks materiaal. Een
team uit Estland hield onlangs diensten

• Bid dat Dereks onderwijs gebruikt en
verspreid word over dit land waar recent
oorlog woedde. Bid voor allen die betrokken
zijn bij de bediening in deze regio om Gods
wijsheid en leiding te krijgen bij het uitreiken
naar anderen.

Indisch subcontinent
30 AUGUSTUS INDIA
• Bid om Gods leiding en zalving voor
directeuren Elsie en Danny, ze reizen veel
om leiderschapstrainingen te geven. Ze
staan voor steeds grotere uitdagingen en
hebben Gods bescherming over hen en hun
gezin nodig.

31 AUGUSTUS SRI LANKA
• Bid dat voorgangers en anderen een vitale
rol zullen spelen bij het brengen van herstel
bij de gebrokene en Dereks onderwijs
gebruiken als een belangrijk instrument om
de mensen te dienen.
• Bid voor bisschop Prince terwijl hij DPM
hier blijft leiden om Gods leiding en zalving
te krijgen als hij zijn hand uitstrekt.

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

+ 31 (0) 251 255 044
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