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SEPTEMBER 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 SEPTEMBER INTERNATIONAAL
• Bid om leiding en voorziening van de
Heer voor het wereldwijde werk van DPM;
bid om een goede gezondheid en om
bescherming voor de leiding van DPM, de
zendingswerkers en hun gezinnen.
• In de afgelopen maanden tijdens de
pandemie, berichtten veel landen over
een toename van activiteit op hun sociale
media platforms, waar de mensen Dereks
onderwijs leren kennen! Bid dat dit door
zal gaan en dat nog meer mensen bereikt
zullen worden.

Amerika
2 SEPTEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Latijns Amerika is zwaar getroffen door de
pandemie en de meeste landen hebben
alle internationale werkzaamheden voor
meer dan drie maanden opgeschort. Ze
gaan nu op beperkte schaal weer beginnen;
dit betreft ook de boekwinkels. Bid dat de
markt spoedig zal herstellen, zodat Dereks
onderwijs doorgaand beschikbaar zal zijn.
•

GETUIGENIS - MIDDEN-OOSTEN
“Uw boek is niet waar. U geeft een heel verkeerd beeld. U
aanbidt drie goden (moge Allah u vergeven)! Hoe kunt
u zeggen dat God een zoon heeft – dit slaat helemaal
nergens op.” Zo begon een jong moslimmeisje, Samia,
haar berichten aan ons team op Facebook. Het teamlid
antwoordde met: “Het feit dat jij deze dingen niet kunt
begrijpen, wil niet zeggen dat ze niet waar zijn”. Op dat
moment deed Samia een stap terug, en zei: “Beantwoord
alstublieft mijn vragen”. Ze klonk oprecht en luisterde
aandachtig naar de begeleider. Samia had veel vragen:
Waarom zijn de christenen verdeeld in Katholiek, Orthodox
en Protestant? En waarom kent het christendom twee
religies: het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Door de genade van God hebben we alle
vragen van Samia kunnen beantwoorden. Toen deed ze een vastberaden uitspraak: “Dus de
moslims zijn degenen die het mis hebben. Ik heb fouten gevonden in de koran, maar ik was bang
om te zoeken naar antwoorden. Nu is de tijd voor de waarheid gekomen. Ik heb gevonden wat ik in
wezen miste. Ik wil graag meer weten”. Als reactie op het oprechte verlangen van Samia heeft de
medewerker haar een bijbel gestuurd. Ze meldde zich aan bij onze online discipelschapsgroep,
en we hebben nog steeds contact met haar. Ze zei: “Ik wil de waarheid volgen en ik ben er absoluut
zeker van dat het de weg van Jezus is. Het is een eer voor mij om Zijn Woord te volgen”.
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DANKBETUIGING - EGYPTE
• God heeft een deur geopend om 100 episodes van Dereks radioprogramma’s uit
te kunnen zenden in het Arabisch, op zes nieuwe stations, 14 keer per dag! Het
is in de vorm van een dialoog tussen gastsprekers, afgewisseld met onderwijs
van Derek en een lied. Vijf van de stations zijn online, dus wereldwijd kunnen
Arabisch sprekende mensen worden bereikt.

Bid om veel meer bezoekers van de
Spaanse facebook pagina en de website
(https://www.ministeriosderekprince.
org), en om een toenemend gebruik
van de mobile app, zodat meer mensen
toegang krijgen tot het enorme aantal gratis
hulpbronnen dat beschikbaar is.

• Bid om Gods troost en nabijheid voor de
mensen, zodat hun harten opnieuw vurig
worden door Zijn liefde voor de mensen,
en dat we Dereks onderwijs waar ook maar
mogelijk kunnen delen en gebruiken.

6 SEPTEMBER ETHIOPIË

• Bid om nieuwe mogelijkheden voor de
verspreiding van Dereks onderwijs in
Canada door middel van voorgangers,
gelijkgezinde bedieningen, en leiders/
zendingswerkers in inheemse
gemeenschappen.

• Onze zendingwerkers berichten
dat er sinds begin juli sprake is van
brandstichting en aanvallen door
gewelddadige demonstranten in sommige
van de steden waar hun kerken staan. Bid
om vrede in dit land en om bescherming
van de kerken en onze werkers.

Midden-Oosten

Rusland en Oost Europa

4 SEPTEMBER EGYPTE

7 SEPTEMBER RUSLAND

3 SEPTEMBER CANADA		

• Veel mensen zijn getroffen door de
pandemie. Vrienden hebben geliefden
verloren, sommigen zijn hun baan kwijt,
en veel voorgangers en zendingswerkers
hebben al lange tijd geen inkomen gehad.
Bid met ons mee voor allen die zijn
getroffen, dat God troost en voorziening zal
geven, en dat we door middel van Dereks
onderwijs kunnen bemoedigen en zegenen.

5 SEPTEMBER SYRIË
• De negen jaren van oorlog hebben zoveel
veranderingen met zich meegebracht, dat
het uiterste van de mensen gevergd is. Bid
dat de Kerk trouw blijft aan de Heer: veel
gelovigen worden geconfronteerd met
nieuwe buren en een nieuwe leefomgeving.

• Gods levende Woord wordt nu vertaald in
het Russisch. Er is grote vraag naar, want
veel gelovigen missen nu de bijeenkomsten
in hun kerk en de gebedsavonden. Bid dat
dit boek veel gelovigen zal verenigen en hen
zal helpen bij hun dagelijkse tijd van gebed
en aanbidding.

8 SEPTEMBER ARMENIË
• Bid om Gods voorziening en om wijsheid
voor het drukken van verschillende titels:
Betaald met bloed, Hoger = lager, en Waar
het hart vol van is.
• Bid dat het opnemen van 12 video’s met
boodschappen van Derek in het Armeens
vlot zal verlopen.
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Europa
9 SEPTEMBER VERENIGD KONINKRIJK

royale giften binnenkomen, niet alleen voor
het werk van DPM in Noorwegen, maar ook
voor het zendingswerk wereldwijd

• Bid dat onze facebook campagne een
succes zal zijn: we willen hem gebruiken om
Dereks bijbelonderwijs te introduceren en
een nieuwe generatie gelovigen te bereiken.

• Bid om bescherming en wijsheid van God
voor directeur Sverre, bij de uitbreiding van
het werk in Scandinavië; bid ook dat zijn
vrouw Bjorg genezen wordt van kanker.

• Bid voor hen die de nieuwe studiegids
De Pijlers gebruiken, dat het fundament
van hun geloof versterkt wordt; bid dat dit
materiaal ook op ruime schaal gebruikt
zal worden door kleine groepen en bij
discipelschapstrainingen.

12 SEPTEMBER BULGARIJE

10 SEPTEMBER FRANKRIJK
• De dagelijkse overdenkingen uit De Pijlers
voor een heel jaar zijn nu verkrijgbaar. Bid
dat veel mensen zich inschrijven om ze te
ontvangen, zodat ze groeien in geloof
• Deze dagelijkse overdenkingen staan nu
ook op YouVersion en op Topcrétien, de
grootste christelijke website in de Frans
sprekende wereld. Bid dat veel mensen deze
mogelijkheid ontdekken, Derek leren kennen
en opgebouwd worden door zijn onderwijs.
• Onze nieuwe en bijgewerkte website (www.
derekprince.fr) is gelanceerd. Bid dat hij
gevonden zal worden door veel mensen die
gebruik gaan maken van de gratis materialen
• Bid voor Caroline, die op grote schaal werkt
aan het bekend maken van Derek en zijn
onderwijs, middels social media.

• Dereks boeken zijn erg populair bij
christenen van middelbare leeftijd. Maar
omdat er nieuwe leden aan de Kerk worden
toegevoegd en de jongere generatie snel
groeit, willen we graag meer van hen
bereiken. Bid dat Dereks onderwijs de
harten bereikt van jonge mensen en voor
een solide bijbels fundament in hun levens.

13 SEPTEMBER TSJECHIË
• We hebben ‘Beloofd land’ met succes
gedrukt. Bid dat de gelovigen met liefde
aanvaarden wat de Bijbel leert over de
wortels van het christelijke geloof in de
ware olijfboom – het Joodse volk.
• Bid dat onze teams op een geslaagde
manier tegen het eind van dit jaar nog twee
boeken kunnen afronden.
• Bid dat onze Engelse zomerkampen en
de andere programma’s voor jongeren
en kinderen veel goede vruchten zullen
voortbrengen bij de nieuwe generatie die
nu wordt bereikt voor Jezus.

11 SEPTEMBER NOORWEGEN

14 SEPTEMBER DUITSLAND

• Bid om Gods zegen voor onze trouwe
partners in Noorwegen; bid ook dat er enkele

• Bid om een toenemende belangstelling voor
Dereks onderwijs bij de jongere generatie in

DANKBETUIGING – ARMENIE
We danken God dat Hij ons geleid heeft tot het maken
van korte videoclips van Dereks boek dat oorspronkelijk
als titel Door de Psalmen had. Ze zijn heel populair
geworden onder de jongeren in Armenië, en veel
gelovigen hebben deze video’s gebruikt als onderdeel
van hun dagelijkse overdenkingen.
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Duitsland, zodat velen tot redding en een
sterke christelijke wandel komen.
• Bid om wijsheid en leiding van God bij de
contacten met vrienden en supporters van
het werk, en bid dat enkele van de capabele
nieuwe supporters bereid zullen zijn te
dienen in het bestuur van DPM.

15 SEPTEMBER HONGARIJE
• Ons nieuwe boek De belofte van
voorziening komt eind deze maand
beschikbaar in boekwinkels en kerken. Bid
dat dit onderwijs de gelovigen in Hongarije
zal helpen om Gods liefde, zorg en trouwe
voorziening in al onze noden te begrijpen.

16 SEPTEMBER SLOWAKIJE
• Als gevolg van het coronavirus zijn veel
gelovigen verlamd van angst geraakt, toen
ze zich door de maatregel ‘afstand houden’
moesten terugtrekken van hun kerken, en
het contact verloren. Bid dat God Dereks
onderwijs zal gebruiken en hen zal helpen
hun geloof in de bescherming van de Heer
te vernieuwen, en het vertrouwen weer terug
te krijgen door Zijn Woord.
• Bid om een toenemende vraag naar Dereks
onderwijs door de geestelijke leiders.

17 SEPTEMBER MACEDONIË
• Onze vertaler Katerina en redacteur Emilija
werken hard aan de vertaling van nieuwe
boeken in de Macedonische taal. Bid om
kracht, leiding, wijsheid en bescherming
voor hen en hun families.

DPM-Slowakije) leverde hij duizenden
nieuwe boeken af in Kroatië, waaronder
zes nieuwe Kroatische titels. Bid dat God
dit onderwijsmateriaal van Derek op een
machtige manier zal gebruiken om veel
mensen te beïnvloeden en bemoedigen.
• Bid dat de Heer nieuwe deuren zal openen
om Dereks onderwijs te delen met de
traditionele Kerken in Kroatië.

19 SEPTEMBER POLEN
• Bid dat de nieuwe generatie Poolse gelovigen
steeds meer honger krijgt naar de waarheid
van God, en dat Dereks onderwijs zal helpen
een solide bijbels fundament te leggen in de
levens van veel nieuwe bekeerlingen.
• Bid dat het nieuwe boek Ultimate Security
de Poolse gelovigen zal helpen de ware bron
van eeuwige veiligheid te ontdekken, in het
bijzonder voor de dagen die komen.

Azië/Oceanië
20 SEPTEMBER THAILAND
• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor
de coördinatoren Alex en Jan, die de nieuwe
DPM-vertaalprojecten in Thailand overzien.
• Bid om een geslaagde druk van Fundament
van geloof door bijbelstudie.

21 SEPTEMBER CHINA

• Bid dat Dereks onderwijs invloed zal hebben
op de levens van veel gelovigen, en hen zal
toerusten voor een vruchtbare bediening, in
Macedonië en daarbuiten.

• De druk op de kerken blijft doorgaan,
net als de gevaren van corona, daar de
kerken langzaam weer opengaan, met
de regels van afstand houden. Er zijn ook
andere problemen, zoals de recente zware
overstromingen. Blijf dus bidden voor ons.

18 SEPTEMBER KROATIË

22 SEPTEMBER VIETNAM

• Kortgeleden is Brano, DPM’s Oost Europa
directeur, naar verschillende landen
gereisd om DPM-werkers op te zoeken en
te bemoedigen. Samen met Eduard (van

• Bid om Gods bescherming, leiding en
wijsheid voor de beide voorgangers (in twee
verschillende steden) die de twee DPMvertaalteams coördineren.
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GETUIGENIS - VIETNAM
Wij zijn studenten in Ho Chi Minh Stad en zijn erg gezegend door Dereks
boek Van vloek naar zegen. Vroeger dachten we dat wanneer iemand
in God ging geloven alle vloeken automatisch werden verbroken en
weggenomen, maar door het bestuderen van dit boek merkten we dat
dingen van het verleden ons nog konden beïnvloeden. Na het lezen
besloten we bij elkaar te komen en deze vloeken te verbreken. We werden
allemaal aangeraakt door de kracht van God. Heel erg bedankt voor dit
krachtige onderwijs.
• Bid voor hun families en hun kerken in dit
communistische land. Ze zoeken wegen
om de mensen te bereiken met Dereks
onderwijs. Een medewerker van DPM is
onlangs ondervraagd door de politie; bid
dat het werk ongehinderd door kan gaan.

23 SEPTEMBER NIEUW-ZEELAND
• Een grote kerk heeft 60 titels van Derek
Prince besteld voor hun bibliotheek. Bid dat
veel mensen deze boeken zullen lezen, de
waarheden die erin staan zullen toepassen,
en veranderd worden.
• Een stad in Nieuw Zeeland zet verscheidene
boeken van Derek in hun vier grootste
openbare bibliotheken. Bid dat veel mensen
het materiaal gaan lezen en geholpen
worden door zijn bijbelonderwijs.

24 SEPTEMBER AUSTRALIË
• Pastor Rai Bid dat dit het begin mag
zijn van een goed partnerschap met de
inheemse gemeenschap in zijn gebied.
Het zal een eer voor mij zijn om partner te
worden van Derek Prince Ministries. Ik heb
uw boeken doorgenomen en ik geloof dat
deze boeken goed zijn voor de inheemse
voorgangers en oudsten, en voor de andere
mensen die ik ken die zendingswerk doen
in de Aboriginal-gemeenschappen en ook
voor onze eigen bediening. Ik denk dat
het prachtig zou zijn te beginnen met de
proclamatiekaarten, voor de mensen die voor
het eerst hun leven aan de Heer geven. Als ze
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reageren kunnen we ze de rest van de boeken
geven.

25 SEPTEMBER FILIPPIJNEN
• Light TV in de Filippijnen zendt
proclamatieboodschappen overdenkingen
uit in de nationale taal Tagalog. Bid dat
veel mensen kijken, luisteren, gezegend en
bemoedigd worden!

26 SEPTEMBER MYANMAR
• Een bijbelschool heeft onlangs een selectie
van Dereks boeken gekregen voor haar
bibliotheek. Bid dat dit materiaal op ruime
schaal gebruikt wordt en studenten een
sterk bijbels fundament zal geven.
• Bid om Gods bescherming en voorziening
voor de directeur en het team in dit
Boeddhistische land; bid ook om nieuwe
gelegenheden voor het delen van Dereks
onderwijs na de pandemie.

Indisch Subcontinent
27 SEPTEMBER INDIA
• Bid om Gods bescherming voor directeuren
Elsie en Danny en de staf, speciaal omdat
de corona infecties nog steeds toenemen.
• Bid om veel bezoekers van de Tamil-talige
website (tamil.derekprince.in/) en de
Engelse website (www.derekprince.in/),
waar gratis onderwijsmateriaal verkrijgbaar
is. Bid ook om een toenemende verkoop.

DANKBETUIGING – CHINA
We hebben tijdens de pandemie een
geweldige toename van online bezoekers
gehad die toegang hadden tot Dereks
Chinese materiaal. Er zijn 150.000 e-books
gedownload, er waren elke maand 10.000
views op WeChat, en 170.000 mensen
maakten gebruik van onze mobiele app!

28 SEPTEMBER SRI LANKA
• Bid dat de herdruk van verschillende boeken
in de talen Sinhala en Tamil vlot verloopt.
• Waarom Israël? wordt voor de eerste keer
in beide talen gedrukt. Bid dat het voor veel
mensen een openbaring zal zijn, en hen
zal motiveren voor Israël te bidden en dit
woord met anderen te delen!

voorziening van de Heer nodig, als ook
contacten die hen kunnen helpen Dereks
onderwijs te delen met kerken en andere
gelovigen. Bid ook dat hun werk veel
mensen in staat zal stellen een sterk bijbels
fundament te leggen in hun levens.

Afrika
29 SEPTEMBER ZUID-AFRIKA
Nickson Sibanda, directeur van Elev8TV, gaat
Dereks onderwijs gratis uitzenden voor ons.
Ze zullen capaciteit hebben voor 5.000 uren
video-onderwijs per maand, en willen dit nog
uitbreiden. Hij gelooft dat Dereks onderwijs
van cruciaal belang is voor het discipelen van
gelovigen, in het bijzonder omdat de Kerk niet
samenkomt tijdens de pandemie.
- Bid om voorziening, leiding en
bescherming voor Nickson en zijn
medewerkers bij dit belangrijke werk.
- Bid dat Dereks onderwijs dat zal worden
uitgezonden op TV, Internet en andere
platforms veel levens zal bereiken en
krachtig beïnvloeden.

30 SEPTEMBER OOST AFRIKA
• Onze lokale vertegenwoordigers Geoffrey
en Pauline die hun basis in Kenia hebben,
overzien het werk van DPM in dit gebied
– Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi
en Rwanda. Ze hebben de wijsheid en

GETUIGENIS – AUSTRALIË
Heel veel dank. Ik waardeer DPM erg. De
boodschappen zijn een ware zegen. We maken
uitgebreid gebruik van Dereks onderwijs (boeken,
dvd’s, YouTube) op het Centrum voor Herstel,
een rehabilitatie programma van 12 maanden,
gebaseerd op christelijk onderwijs. Pastor Warren
en ik houden van Dereks materiaal – heel
duidelijk, beknopt, bijbels, en Geestvervuld. God
zegene u.

Mark, Centrum voor herstel,
Richmond, New South Wales
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OKTOBER
Derek Prince ‘De meeste christenen accepteren het feit dat Jezus op een dag zal
regeren. Maar het is van vitaal belang te weten dat Hij nu al regeert. Als je dat feit goed inziet zal
je manier van leven drastisch veranderen’.

1 OKTOBER INTERNATIONAAL

4 OKTOBER CAMBODJA

• Blijf bidden dat de staf van DPM wereldwijd
wandelt in Gods voorziening, wijsheid,
bescherming en goede gezondheid en dat
al Gods plannen voor de rest van dit jaar
zullen worden uitgevoerd.

• Het DPM-team blijft samenwerken met
onze partner One-2-One Medical tijdens de
pandemie, door te helpen in de medische
klinieken en voedselpakketten uit te delen,
samen met onderwijsmateriaal, aan
mensen in nood. Bid om bescherming voor
alle betrokkenen, en bid dat iedereen die
Dereks boekjes ontvangt een ontmoeting
met de Heer zal hebben.

Azië/Oceanië
2 OKTOBER FILIPPIJNEN
• Het boek Zegen of vloek wordt vertaald in
het Tagalog. Bid om Gods bescherming en
zalving voor vertaler Noel en zijn team.
• Light TV houdt elke week online seminars
over het onderwerp zegen en vloek, met
onderwijs van Noel Rubia uit Dereks
materiaal. Bid om Gods zalving op hem;
bid dat veel mensen deel zullen nemen en
krachtig vrijgezet worden van elke vloek.

3 OKTOBER JAPAN
• Restricties als gevolg van de pandemie wat
betreft het houden van grote kerkdiensten
zijn nog steeds van kracht. Bid dat velen de
website zullen ontdekken en zich ‘voeden’
met het brede aanbod aan onderwijs.
• Bid dat God ons wijsheid geeft hoe we
de website onder de aandacht kunnen
brengen.
• Bid om Gods bescherming voor het
drukken van 14 verschillende Japanse
proclamatiekaarten (in totaal 28.000);
bid ook dat iedereen die ze ontvangt ze
zal delen met vrienden, en mee zal helpen
Dereks onderwijs meer bekendheid te geven
in Japan.
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5 OKTOBER NEPAL
• Bid om Gods bescherming en zalving voor
directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga, en de
DPM-boekdistributeurs.
• Bid dat veel mensen de DPMboekdistributiecentra gaan bezoeken, en
beïnvloed en bemoedigd worden.

6 OKTOBER SALOMONSEILANDEN
• Bid voor de aanstaande promotie en
verspreiding van Dereks onderwijs in talrijke
kerken op de Salomon Eilanden.
• Bid om een blijvend goede gezondheid en
om kracht voor DPM-vertegenwoordigster
en zakenvrouw Tele Bartlett (en haar gezin);
zij heeft grote verantwoordelijkheden.

7 OKTOBER CHINA
• Iemand die Dereks onderwijs had ontvangen
schreef: Heel veel dank dat u de artikelen uit
Gods antwoord voor afwijzing op WeChat
hebt gezet. Veel christenen ervaren in hun
leven een zekere vorm van afwijzing.
• Bid dat zij die hieronder geleden hebben,
bereikt zullen worden met dit levengevende
materiaal.

8 OKTOBER AUSTRALIË
• Bid om connecties met de juiste bediening,
zodat DPM’s zendingswerk in Papua Nieuw
Guinea weer kan opstarten en doorgaan met
het bereiken van veel mensen.

9 OKTOBER LAOS
• Bid om Gods bescherming, wijsheid en
zalving voor onze vertalers in dit ‘gesloten’
Boeddhistische land, zodat Dereks
onderwijs velen kan bereiken.

11 OKTOBER OOST EUROPA
• Brano Cekan leidt het werk van DPM in dit
gebied. Bid voor hem: hij reist regelmatig
naar de kantoren om de staf te bemoedigen
en te bedienen. Hij heeft bescherming,
kracht en wijsheid nodig bij het omgaan
met zijn vele verantwoordelijkheden.

12 OKTOBER VERENIGD KONINKRIJK

10 OKTOBER NOORWEGEN/ZWEDEN

• Onze online cursus Beloofd land is op 21
september gelanceerd. Hij is gebaseerd op
een boek van Derek dat oorspronkelijk De
sleutel tot het Midden Oosten heette, en
bevat korte video’s en proclamaties over
Israël. Bid dat de studenten een bijbels
perspectief krijgen op Israël en ze vlot hun
weg vinden binnen deze digitale studie.

• Er zijn twee nieuwe titels beschikbaar: De
Psalmen en Volkomen verlossing.

13 OKTOBER NEDERLAND

Europa

• Bid ook voor Roger, die binnenkort de
Zweedse vertaling van De Pijlers afrondt.
• Bid om voortdurende groei van ons
zendingswerk in Zweden, en dat Dereks
onderwijs veel mensen zal bereiken en
beïnvloeden.

• Een groeiend aantal Iraniërs heeft onlangs
asiel aangevraagd in Nederland. Veel van
hen zijn gelovigen, en anderen vinden de
Heer door middel van bijbelstudies en
taallessen van vrijwilligers. DPM is benaderd
om te voorzien in onderwijsmateriaal voor
deze jonge gelovigen! Bid dat er nog veel

GETUIGENIS - NEPAL
Heel veel dank voor het sturen van boeken van
Derek Prince, die ons erg geholpen hebben om te
delen met andere gelovigen en voorgangers. Deze
boeken hebben me geholpen onderwijs te geven, te
prediken en bijbelstudies te houden. Dereks boek
Life-Changing Spiritual Power is een grote zegen
voor mij en voor veel anderen. Ik kon de lessen uit
Fundament van geloof door bijbelstudie doorgeven
in onze kerk. Ook andere pastors maken er gebruik
van en zijn er heel dankbaar voor. In deze omgeving
zijn geen winkels waar zulke geestelijke boeken
verkrijgbaar zijn, dus de boeken van Derek Prince
vormen een geweldige hulpbron. Nogmaals dank, en
God zegene u.

Pastor Shambhu Chaudhari,
Janakpur, Nepal
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meer tot geloof komen en dat onze broeders
en zusters geestelijk zullen blijven groeien.

14 OKTOBER KROATIË
• Er is hier een toenemende verwarring
ontstaan over fundamentele bijbelse
doctrines, waardoor veel gelovigen de
genade van God niet kunnen pakken.
Bid dat de voorgangers in Kroatië zich
bewust zullen worden van Dereks
Fundamentenserie en hem gaan gebruiken
om de gelovigen in hun kerken te helpen
een goed bijbels fundament te krijgen.

18 OKTOBER NOORWEGEN/FINLAND
• We werken samen met TV7 Heaven in
Finland om twee nieuwe boeken uit te
geven die we hebben vertaald in het Fins.
Bid dat deze boeken de lezers hun relatie
met de Heer zal versterken.

19 OKTOBER WIT-RUSLAND

• Bid om veel vrucht van het werk.

• We danken God voor hoe Hij werkt in
de harten door Zijn Woord! Onlangs
hoorden we van een vrouw hoezeer Dereks
bijbelonderwijs haar leven veranderde, haar
kracht gaf en inzicht om anders te leven,
en zich altijd uit te strekken naar meer. Bid
dat meer mensen in Wit Rusland Dereks
onderwijs zullen ontdekken en veranderd
worden door de waarheden van God.

16 OKTOBER DUITSLAND

20 OKTOBER SERVIË

15 OKTOBER ROEMENIË
• Bid om een toenemende vraag naar Dereks
onderwijs in Roemenië; bid ook om de
benodigde financiën om verder te kunnen
gaan met de lopende projecten.

• Bid om meer gelegenheden voor
onderwijsconferenties en bediening in
verschillende kerken in heel Duitsland, waar
Dereks onderwijs kan worden gebruikt en
verspreid.
• Bid om Gods zalving voor de lopende
vertaalprojecten en alle betrokkenen; bid
om wijsheid en succes voor de toekomstige
productie van boeken.

17 OKTOBER ALBANIË
• Bid om een nieuwe beweging van de Heilige
Geest en dat Dereks onderwijs de gelovigen
helpt hun harten toe te bereiden voor de
oogst van de eindtijd en de wederkomst.
• Bid om bescherming, wijsheid en kracht
voor onze vertaler en redacteur, om het
voorbereidende werk van het uitgeven op
tijd klaar te krijgen.
• Bid om goede mogelijkheden tot netwerken
met bedieningen die ook de visie hebben
mensen voor Christus te bereiken en hen
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te helpen volwassen te worden in het
geloof, en die Dereks bijbelonderwijs willen
gebruiken.

• Bid om Gods genade voor de kerkleiders, en
om ontvankelijkheid voor Dereks onderwijs.
• Bid dat er nieuwe deuren opengaan zodat
we contact krijgen met lokale kerken.
• Bid dat de projecten van dit jaar gedrukt
worden en voor de financiele middelen.
• Bid dat de nieuwe generatie Servische
gelovigen de visie “bereik de onbereikten,
onderwijs hen die geen onderwijs hebben
ontvangen” oppakken en hem delen in heel
Servië en in de buurlanden.

21 OKTOBER FRANKRIJK
• Blijf bidden voor het werk van Catherine
met de studenten van de bijbelcursus: er
zijn veel nieuwe inschrijvingen. Bid ook dat
de huidige studenten de cursus afronden!
• Bid om goede respons op de
zendingsberichten en om meer
mogelijkheden Dereks onderwijs te
verspreiden, aangezien we hier wat
opwekking beginnen te zien (halelujah)!

• Dereks boeken zijn nu verkrijgbaar op
Youscribe, een digitale bibliotheek, wat
geen christelijke onderneming is en door
veel ongelovigen wordt benut. Hij is in
het bijzonder actief in Afrika, waar Dereks
Franse onderwijs in sommige landen
verkrijgbaar is. Bid dat velen worden bereikt
en redding en groei zullen vinden!
• Er zijn nu verscheidene nieuwe video’s
beschikbaar met Franse ondertiteling. Bid
dat God deze boodschappen zal gebruiken
om tot Zijn volk te spreken.

Amerika
22 OKTOBER VERENIGDE STATEN
• Bid om door God geleide ontmoetingen
met leiders van meer kerken en bedieningen
die Dereks materiaal willen gebruiken voor
hun onderwijs en werk.
• Bid om Gods zegen en voorziening door
de duizenden trouwe supporters die het
wereldwijde werk van DPM ondersteunen.

23 OKTOBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid dat het team in Peru bemoedigd en
gemotiveerd doorgaat met het vertalen van
Dereks radioprogramma’s in de Ayacucho
Quechua taal voor Peru en de buurlanden.
Ze zijn al over de helft!

Afrika
24 OKTOBER ZUID-AFRIKA
• Hope Ramaphosa is de oprichtster en
leidster van Seed of Hope Ministry en is
toegewijd aan haar werk als lerares in de
provincies Venda en Limpopo. Ze heeft
Dereks onderwijs al jarenlang gebruikt
zowel voor leraars als studenten, en blijft
toegewijd aan het onderwijzen uit Gods
Woord. Ze gebruikt hiervoor speciaal

Dereks Fundament van geloof door
bijbelstudie en De Pijlers.
- Hope heeft momenteel ongeveer 80
bijbelstudenten uit beide provincies, en er
wachten meer mensen om de cursussen
te doen. Bid om kracht en de zalving als ze
les geeft, ook steeds meer online als gevolg
van de pandemie.
- Bid om wijsheid voor Hope als ze gaat
beginnen aan de Venda vertaling van
Fundament van geloof door bijbelstudie.
• Dr Gavi Sacks is directeur Communicatie
van de Zionistische Federatie van
Zuid Afrika. Zijn collega werkt aan een
online Zoom event. Vragen over de
vervangingstheologie zullen worden
beantwoord en Dereks bijbelse inzicht en
onderwijs over dit onderwerp zullen worden
gedeeld. Daarna zal dr Gavi de Zoom
discussie laten circuleren onder de 160.000
Joden en christenen die op zijn contactlijst
staan. Bid dat iedereen die deelneemt
Gods perspectief op Israël zullen zien en
een verandering van inzicht krijgen. Bid
ook dat de Joodse mensen die het zien
de liefde en genezing van de Vader zullen
ervaren.

25 OKTOBER ZAMBIA/ANGOLA
Evangelist Ricky van der Walt, medewerker
van DPM, gaat een reis maken naar
noordwest Zambia en Angola, naar plaatsen
waar hij nooit eerder is geweest, als reactie op
het verzoek van voorgangers en andere leiders
om hen onderwijs te komen geven. Het was
een uitdaging om de reis en de ontmoetingen
met de leiders te regelen tijdens de pandemie,
maar ze kijken er erg naar uit!
- Bid om bescherming en kracht voor Ricky,
want hij reist op slechte wegen en passeert
veel grenzen om deze landen (een rondreis
van 6.200 mijl) te bereiken, en gaat dan van
de ene stad naar de andere. Hij neemt ook
materiaal van Derek mee, extra brandstof en
andere voorraden.
11

- Bid om de zalving van de Heer voor Ricky;
bid ook dat de leiders en de anderen gewillig
zijn om te horen en te ontvangen van de Heer,
zodat hun levens worden veranderd!

29 OKTOBER TURKIJE

Midden-Oosten

30 OKTOBER IRAN

26 OKTOBER LIBANON
• Afgelopen oktober moesten onze
zendingswerkers uit Egypte hun reis naar
Libanon annuleren vanwege protesten. We
kunnen niet gaan als gevolg van constante
stakingen, het instorten van de economie
en het virus. Bid om de barmhartigheid
van de Heer in Libanon, en dat we op de
juiste tijd zullen kunnen gaan om Dereks
onderwijs te delen en velen te bedienen.

27 OKTOBER ISRAËL
• Bid dat het team in Israël voortdurend
goede contacten heeft met veel mensen
binnen het land en daarbuiten, door Dereks
Hebreeuwse, Arabische en Russische
materiaal dat ze beschikbaar stellen.
• Bid om een toenemend aantal bezoekers
van de verschillende sociale media
platforms waar Dereks materiaal in
verschillende vorm gevonden kan worden.

28 OKTOBER EGYPTE/PERZISCHE GOLF
• Bid dat meer mensen worden bereikt
met Dereks onderwijs door onze online
platforms, zodat ze kunnen groeien in hun
geloof.

Bid dat onze vertalers wijsheid en
bescherming van God hebben nu er een
nieuwe reeks vertalingen is begonnen.
Dereks boek Leer bidden wordt nu vertaald.
• Bid dat onze Facebook pagina floreert
en meer Iraniërs trekt om Gods Woord te
horen. De afgelopen maanden hebben
we veel belangstelling gezien uit Iran voor
Dereks materialen op sociale netwerken!

31 OKTOBER SYRIË/JORDANIË
• Onze partner in Jordanië helpt ons
mensen in Jordanië en Syrië te bereiken
met Dereks onderwijs. Hij bezoekt Syrië
verschillende keren per jaar met Dereks
materiaal, samen met voedsel, medicijnen
en basisbehoeften. Bid om bescherming
bij zijn reizen. Bid ook voor de mensen
die hij helpt, aangezien de situatie lijkt te
verslechteren en het moeilijk wordt voor
de mensen voldoende voedsel te krijgen.

GETUIGENISSEN - FILIPPIJNEN
Dereks twee minuten durende Woord uit
het Woord overdenking in het Tagalog
blijken populair te zijn. Twee voorgangers
merkten op:
• “De woorden en reflecties zijn erg raak. Ze
zitten vol van Gods waarheid en maken
de luisteraar/lezer nederig.”
• “Ik heb dit vers vanmorgen diep
doordacht en de les bestudeerd die jullie
deelden; Ik ben zo gezegend.”

• Bid om meer gelegenheden Dereks
onderwijs te verspreiden in het Golfgebied.

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

info@derekprince.nl
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