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SEPTEMBER 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!

DANKBETUIGING - EGYPTE/NOORD AFRIKA
Verscheidene jaren geleden werden Dereks Arabische boeken (41 titels) 
uitgestald op de Internationale Boekenmarkt in Caïro onder de naam van 
een boekwinkel, maar onlangs waren we voor de eerste keer officieel met 
onze eigen DPM-tentoonstelling  aanwezig. 

1 SEPTEMBER INTERNATIONAAL
• Bid om hernieuwde kracht voor de DPM-

leiders en zendingswerkers wereldwijd, die  
doorgaan ondanks de nieuwe variant van 
het virus die zich verspreidt. 

• Sommige leiders, hun gezinsleden en 
vrienden, zijn besmet. Bid om Gods 
bescherming voor hen allemaal en om 
genezing voor hen die dat nodig hebben. 

Midden-Oosten

2 SEPTEMBER JORDANIË
• Bid om de leiding van de Heer, zodat we 

SD-kaarten met Dereks onderwijs kunnen 
produceren en deze kaarten weggeven 
aan Syrische vluchtelingen aan de grens 
(moslims of christenen).

3 SEPTEMBER EGYPTE/NOORD 
AFRIKA
• Bid dat Dereks boeken die waren uitgestald 

en verkocht op de recente Internationale 
Boekenmarkt in Caïro, veel levens zullen 
aanraken en veranderen. 

• Er hebben zich nieuwe deuren geopend voor 
audioboeken, die nu worden opgenomen 
in de Kabyle taal (Algerije). Deze zullen 
online worden uitgezonden op Radio C’est 
La Vie, die Noord Afrika bereikt. Bid dat veel 
mensen worden bereikt met het onderwijs. 

4 SEPTEMBER TURKIJE
• Jarenlang hebben we hier duizenden 

exemplaren van Dereks boeken verspreid, 
maar er is grote vraag naar videomateriaal. 
Bid dat God mogelijkheden zal geven om 
Dereks video’s te vertalen en op te nemen, 
en dat Hij zal voorzien in de juiste persoon 
met de juiste stem voor de opnames. 

5 SEPTEMBER ETHIOPIË
• Zendingswerker Henok werkt samen met 

plaatselijke kerken om in verschillende 
plattelandsdorpen bibliotheken en 
trainingscentra te vestigen, als een manier 
om Dereks boeken en audiomaterialen te 
verspreiden. Bid dat dit project zal slagen. 

• Bid om vrede in noordelijk Ethiopië, zodat 
Gods Woord op een veilige manier kan 
worden gedeeld (zie 1 Timotheüs 2:1-4).
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6 SEPTEMBER SYRIË
• Jonge meisjes raken zwanger 

zonder echtgenoot, aangezien vrije 
geslachtsgemeenschap toeneemt. Bijna 
iedereen lijdt onder misbruik en geweld. 
Bid voor de vele vrouwen en kinderen die 
gezinnen bij elkaar houden; bid dat de Heer 
hen helpt en verandering brengt.

• Sommige christenen vertrouwen op de 
Heer en doen ‘kleine dingen’ om uit te 
reiken naar één persoon tegelijk. Bid dat 
ze handelen in Zijn liefde en erbarming, en 
bid voor de doorgaande training door onze 
teams, om hen te helpen die lijden.

Rusland en Oost-Europa

7 SEPTEMBER RUSLAND
• We zien een toenemende honger naar 

Dereks boeken. We werken nu aan de 
Correspondentieschool, bid dat de Heer 
helpt de school deze herfst te lanceren.

8 SEPTEMBER OEKRAÏNE
• ‘Verander de geschiedenis door bidden 

en vasten’ is jarenlang verspreid onder 
regeringsleiders en de leiders van 
belangrijke christelijke denominaties en 
kerken. Bid dat dit onderwijs een grote 
invloed in het land zal blijven houden. 

• Jaarlijkse wordt de Nationale Dag van 
Gebed georganiseerd, waarbij bijna alle 
denominaties vertegenwoordigd zijn. De  
voorzitter was een vriend van Derek, wiens 
onderwijs dit jaar een belangrijk onderdeel 
was van deze dag. Bid om eenheid in 
de kerken en dat er een einde komt aan 
egoïstische politieke beïnvloeding. 

• Recente bedreiging van aanval door 
Rusland, samen met de druk van twee 
miljoen vluchtelingen in het land, 
veroorzaakt veel spanning. Bid dat de 
christenen inzien dat er geestelijke machten 
achter zitten en dat ze kanalen worden van 
Gods wil en zegen voor Oekraïne. 

Europa

9 SEPTEMBER PORTUGAL
• Bid voor het lopende vertaalwerk van de 

prekenserie over Romeinen. We hebben 
vertrouwen dat dit onderwijs een hulp en 
inspiratie zal zijn voor gelovigen. 

• Bid om de juiste persoon voor het inspreken 
van onze Onderwijsbrieven, zodat we 
audioversies kunnen produceren voor 
anafalbeten en zij die veel onderweg zijn.

10 SEPTEMBER OOST-EUROPA
• Bid voor Branislav en zijn familie. Hij 

overziet 11 landen in dit deel van Europa. 
Kortgeleden heeft hij veel zendingswerkers 
bezocht, maar hij moet nog naar Albanië 
en Macedonië. Bid om wijsheid en leiding 
van de Heilige Geest bij alle beslissingen. 
Bid ook om veiligheid onderweg en om 
bescherming tegen het coronavirus. 

11 SEPTEMBER NOORWEGEN
• Bid dat veel jonge mensen Christus 

vinden, en veranderd worden door Dereks 
onderwijs. 

• Bid dat de gevangeniswerkers die Dereks 
onderwijs gebruiken velen tot Christus 
zullen zien komen. 

• Bid dat bij de komende verkiezingen 
christenpolitici gekozen worden. 

12 SEPTEMBER ROEMENIË
• Bid om Gods zalving voor de vertaler die 

werkt aan Dereks radioprogramma’s in 
het Roemeens, en ze klaar maakt voor 
het inspreken in een professionele studio. 
Dereks boodschappen zijn een grote zegen 
voor de christenen in ons land. 

13 SEPTEMBER DUITSLAND
• Bid om Gods wijsheid, leiding en creativiteit 

voor het uitbreiden van ons online werk. 

• Bid dat God ons de juiste mensen zendt 
met de expertise om ons te helpen bij alles 
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waartoe Hij ons roept, zodat we efficiënt en 
effectief zijn in het bereiken van mensen.

14 SEPTEMBER VERENIGD KONINKRIJK
• Onze nieuwe online cursus ‘Geestelijke 

strijd’ gaat deze maand van start. Bid om  
bescherming voor de betrokkenen; bid om 
veel studenten en dat ze vrucht dragen.

• Onze app bevat veel onderwijs van Derek en  
dagelijkse bemoediging uit Gods Woord. 
Bid dat zij die hem ontwikkelen enkele 
technische problemen kunnen oplossen, 
zodat alle functies beschikbaar komen. 

15 SEPTEMBER FRANKRIJK
• We blijven nieuwe video’s met ondertiteling 

posten op YouTube. Bid dat veel mensen ze 
vinden en worden gezegend door Dereks 
onderwijs. 

• Bid om meer studenten voor de 
Correspondentieschool. Bid dat studenten 
de cursus afmaken en om bemoediging en 
wijsheid voor Catherine die dit werk doet.

• Bid voor Caroline, die het sociale media 
werk leidt, om wijsheid voor wat ze moet 
posten en hoe te antwoorden op reacties.

16 SEPTEMBER POLEN
• Na vele maanden lockdown als gevolg van 

de beperkingen door de pandemie, zijn veel 
mensen hun gevoel van veiligheid en hoop 
voor de toekomst verloren. De pogingen tot 
zelfmoord zijn drastisch toegenomen. Bid 
dat Dereks onderwijs een bron van hoop en 
bemoediging zal zijn voor de christenen. 

17 SEPTEMBER NEDERLAND
• Vandaag lanceren we de nieuwe cursus: 

‘Geestelijke strijd’. Bid dat het een succes 
zal zijn en dat studenten leren hoe ze de 
geestelijke wapenrusting moeten gebruiken. 

Azië/Oceanië

18 SEPTEMBER JAPAN
• Bid om Gods leiding hoe we meer Japanse 

christenen en ‘zoekenden’ kunnen  bereiken 
met Dereks onderwijs. 

• Bid om wijsheid en inspiratie voor de beste 
manier om de 17 beschikbare Japanstalige 
Proclamatiekaarten te verspreiden. 

• Bid dat het promotiewerk voor onze 
Japanse website, vruchten afwerpt.

DANKBETUIGING – DUITSLAND  
In het afgelopen jaar zijn de donaties die we 
ontvingen gestegen met meer dan 400 procent! We 
prijzen God voor deze geweldige voorziening door 
onze donors, en we zijn ontzettend blij deze zegen 
door te kunnen geven aan DPM’s wereldwijde werk.

GETUIGENIS – VK  
Een mevrouw met de naam Lili schreef: ‘Ik houd veel van Dereks prediking en ik 

kijk dagelijks naar zijn video’s. Elke dag gebruik ik de Proclamatiekaarten om mijn 

depressie te overwinnen en vloeken over mijn leven te verbreken en ze te veranderen 

in zegeningen. Ze zijn zo krachtig en ik ben er echt door veranderd. Ik krijg vertrouwen 

door deze gebeden. Ik heb geleerd Jezus te vertrouwen, en helemaal afhankelijk te 

zijn van Hem. Heel, heel veel dank, broeder Derek, voor uw gehoorzaamheid aan God. 

Heel, heel veel dank, broeder Derek, voor uw gehoorzaamheid aan God.’ 
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DANKBETUIGING  - CHINA
• Een medewerker die al lange tijd bij DPM is betrokken, deelde iets over een zuster die meer 

dan tien jaar geleden Dereks onderwijs ontving. Ze studeerde aan de universiteit van Peking en 

ontving verschillende dozen met boeken van Derek, die onze medewerker haar toestuurde toen 

ze naar huis terugging. De boeken waren van veel nut voor haar en haar kleine groep. Onlangs 

vond ze onze Chinese website en downloadde ze andere boeken. Ze was enthousiast na vele 

jaren opnieuw contact te hebben met onze medewerker en vroeg om meer materiaal. 

• We zijn zo dankbaar voor het China-team dat God heeft opgericht voor deze tijd. Hoewel er 

shutdowns van de autoriteiten zijn geweest, kunnen de IT-werkers Dereks onderwijs online 

beschikbaar houden door plaatsvervangende servers te gebruiken, zodat de mensen in China 

het toch kunnen ontvangen. Onze contacten in China verlangen er ook erg naar betrokken te zijn 

bij het helpen voorzien in Dereks onderwijsbronnen, ondanks de druk. Sommige lokale kerken 
uiten hun dankbaarheid door aan het werk te geven. 

19 SEPTEMBER AUSTRALIË
• We kregen een dankgebed voor Derek en 

de manier waarop God hem heeft gebruikt 
toegezonden. Hieronder het gebed: 

 ‘Hemelse Vader, dank U voor het leven van 
Derek Prince en de zegen die hij is geweest voor 
Uw volk over de hele wereld. Dank U dat U hem 
hebt gebruikt om Uw volk toe te rusten met 
bovennatuurlijke kracht volgens Uw Woord, en 
om Uw Koninkrijk uit te breiden. We hebben 
onderwijs nodig dat niet verwaterd is met religie 
en kerkcultuur, die geen geestelijke waarde 
hebben. Breid DPM in Australië alstublieft uit 
om in die behoefte te voorzien, zodat ons land 
kan worden veranderd zoals U het wilt hebben.’ 

20 SEPTEMBER CHINA 
• China probeert jonge mensen van het 

geloof af te houden. Er is echter veel 
vraag naar onze proclamatiekaarten voor 
kinderen. Een zondagsschooljuf, vond de 
kaarten online en wilde graag 50 sets. Bid 
dat deze kaarten China overstromen en veel 
kinderen bereiken, terwijl ze zaadjes planten 
van de liefde van de Vader en hen trekken 
naar het kennen en volgen van Hem. 

21 SEPTEMBER THAILAND
• Bid om bescherming, goede gezondheid en 

wijsheid voor Alex en Jan in Nieuw-Zeeland, 
die het werk van DPM in Thailand overzien. 

• Bid ook dat de Heer een geschikte persoon 
roept om Dereks onderwijs te verspreiden 
en het werk daar te coördineren. 

22 SEPTEMBER CAMBODJA
• Verschillende titels worden vertaald in de 

Khmer taal, waaronder ‘Het Kruis’. Bid om 
Gods bescherming, wijsheid en zalving voor 
directeur Huy en de beide vertalers.

Indisch Subcontinent

23 SEPTEMBER SRI LANKA 
• Bid om Gods leiding en wijsheid voor de 

DPM-coördinator, de Anglicaanse bisschop 
Prince, die het werk van DPM in Sri Lanka 
overziet; hij probeert te voorzien in wat de 
voorgangers en de gelovigen nodig hebben. 

• Er zijn reisbeperkingen van kracht. Bid dat 
bisschop Prince toestemming krijgt naar 
de noordelijk en oostelijke provincies te 
gaan, speciaal naar het heuvelgebied, om 
bijeenkomsten met voorgangers te houden 
en Dereks boeken te verspreiden.

24 SEPTEMBER INDIA
• Dereks boek ‘Gods Stem Horen’ wordt 

vertaald in Hindi en het Tamil. Bid om Gods 
bescherming en zalving voor de vertalers en 
om een accurate en snelle vertaling. 
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• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor 
de directeuren Elsie en Danny, hun gezin 
en hun staf, gezien de grote stijging van het 
aantal Covid-19 besmettingen in India.

Afrika

25 SEPTEMBER BOTSWANA
• ‘Life-Changing Spiritual Power’, een 

compilatie van een aantal titels, zit in 
de slotfase van het redigeerwerk, en zal 
spoedig worden gedrukt. Bid dat drukken 
en verspreiden geslaagd verlopen en dat het 
boek veel levens zal veranderen.

 

26 SEPTEMBER MADAGASKAR
• Dries heeft ten noorden van Mahajanga 

zendingsreizen gemaakt. Hij heeft dorpen 
bereikt en Dereks boeken verspreid. Hij 
is van plan huisgroepen te stichten in 
twee dorpen langs een rivier. De cd’s die 
zijn geproduceerd in het Malagasy  zullen 
spoedig online beschikbaar zijn. Bid om 
Gods leiding en gunst voor dit werk. 

27 SEPTEMBER FRANSSPREKEND 
AFRIKA
• We proberen een nieuw distributienetwerk 

op te zetten in Franssprekend Afrika. Bid 
dat we de juiste open deuren en nieuwe 
contacten vinden. 

ZENDINGSVERSLAG - CAMBODJA
• Onlangs heeft het DPM-Cambodja team twee Covid-19 

ondersteuningsbijeenkomsten georganiseerd, in de provincie 

Kampong Chhnang en in de provincie Kampong Cham, 

met respectievelijk 60 en 100 voorgangers. Ze deelden 

voedselpakketten uit om hun gezinnen te ondersteunen, 

en DPM-materialen  voor kerken, om uit te delen aan hun 

gemeenten, om ze dicht bij onze Heer te houden en ze in de 

gelegenheid te stellen Zijn Woord te verkondigen. Ze hadden 

een prachtige tijd van gemeenschap, bemoediging en gebed.

• ‘Mijn naam is pastor Theara. Ik wil graag mijn grote dankbaarheid 

uitspreken aan DPM-Cambodja. U voorziet in voedsel voor 

diegenen van ons die in nood zijn. Ik heb een gezin van vijf 

kinderen, en tijdens de pandemie hadden we geen ondersteuning 

of inkomen. De Heer heeft ons grote liefde betoond door ons te 

voorzien van voedsel in deze moeilijke tijd. De Heer zegene u.’

• ‘Ik ben pastor Youn Meak en ik ben ook boer. In 2010 werkte God 

in mijn hart om diensten in mijn huis te beginnen. We ervoeren 

veel  vervolging door het dorpshoofd en de mensen om ons heen, 

waaronder mijn familieleden. Mijn gezin werd afgewezen, en ook mijn kinderen op school. Iemand 

vernielde mijn rijstvelden en gewassen omdat ze mijn gezin dat in Jezus gelooft haatten. Mijn gezin 

is op de Heer blijven vertrouwen, en na een paar jaar hebben mijn broer en zijn gezin Jezus aanvaard, 

en meer mensen openden hun hart voor het Evangelie. Tijdens de Covid-19 uitbraak hebben we 

problemen gehad op financieel gebied. Sommige fabrieken gingen dicht, zodat mijn gemeenteleden 

hun baan verloren. Het is ons niet langer toegestaan samen te komen om de Heer te aanbidden. Dank 

u dat u ons voorziet van voedsel. Dank u dat u ons voedt, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Ik 

houd van het boek Driemaal Daags. Ik geloof dat God wonderbaarlijk werkt in mijn gezin.’
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ZENDINGSVERSLAG - 
ZUID-AFRIKA

• We danken God voor het enorm grote 

bereik van Dereks video’s op ons YouTube 

kanaal. Vorig jaar deze tijd streamden we 

5.882 uren per maand (16.451 views) van 

Dereks Engelse boodschappen Zuid-Afrika 

in. Dit jaar streamen we meer dan 30.000 

uren per maand (136.589 views)! Dit is 

een toename van meer dan 500 procent! 

Er zijn veel werkuren besteed aan het 

optimaliseren van ons YouTube kanaal, en 

dit draagt nu wereldwijd rijke vrucht. 

• We hebben Dereks radioprogramma’s 

gestuurd naar een pastor die erg betrokken 

is bij radio-uitzendingen in Kwa Zulu 

Natal (een brandhaard van de recente 

uitbarsting van geweld). We hebben 

ook de Zulu Fundament van geloof door 

bijbelstudie en Fundamenten dvd’s 

gestuurd. Ook krijgen we verzoeken om 

meer onderwijs als gevolg van onze radio-

uitzendingen op stations in Pretoria en 

Kaapstad.

• Simon en Alison Baty zijn donors van ons 

werk in Zuid-Afrika. Zij leiden een druiven- 

en citrus farm; ze hebben migranten in 

dienst en ook personeelsleden die met 

hun gezinnen op de farm wonen. Ze delen 

Dereks onderwijs met hen, en onlangs 

hebben we 40 exemplaren Afrikaans 

materiaal gestuurd, waaronder ‘Fundament 

van geloof’, ‘Ontmoeting in Jeruzalem’ en 

‘de Pijlers’, 

• Pastor Stemmet heeft een geslaagde reis 

van twee maanden gemaakt rond de Kaap. 

Hij ontmoette veel Afrikaanse mensen die 

hij Dereks materiaal heeft gegeven. Ook 

ontmoette hij studenten van de Politie 

Academie van Zuid-Afrika. Een groep van 

30 mannen was gedoopt en heeft nu 

bijbelstudie met gebruik van Dereks boek 

‘De theologie van het Kruis’. 

• Meer exemplaren van het boek ‘Life-
Changing Spiritual Power’ in het Frans zijn 
onderweg naar Congo. Bid om een veilige 
en snelle levering, en dat elk boek de juiste 
persoon zal bereiken. 

• Het Pulaar vertaalproject met Dereks 
belangrijkste onderwijs is bijna klaar. Het 
was uitgesteld vanwege de pandemie en 
politieke onrust in Guinea. Bid om Gods 
bescherming en zalving.

28 SEPTEMBER ZUID-AFRIKA
• Ons land was geschokt door de explosie van 

geweld die we recent meemaakten, en waar 
we als christenen (van alle achtergronden) 
tegen opgestaan zijn, met elkaar verbonden 
in gebed. Bid dat de Heer datgene wat ten 
kwade bedoeld was, ten goede zal gebruiken 
en een opwekking zal inleiden!

• Bid dat de Heer ons kleine team zal blijven 
gebruiken, zodat veel Afrikanen op het hele 
continent Hem leren kennen en volgen. 
Dereks onderwijs is meer dan ooit nodig, en 
de mensen verlangen erg naar het te krijgen. 

Amerika

29 SEPTEMBER CANADA
• Bid om wijsheid en leiding voor het team 

en bestuur als ze plannen maken voor de 
toekomst. 

• Bid dat de juiste contacten zich bij ons 
voegen, nieuwe deuren open gaan en meer 
donoren het werk gaan  ondersteunen. 

30 SEPTEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE OUTREACH  
• Blijf bidden voor het vertaalteam in Peru, dat 

werkt aan Dereks radioboodschappen. De 
eerste programma’s worden afgerond. 

• Bid om toenemende contacten met 
Spaanse bedieningen, kerken en leiders 
in Latijns Amerika, die Dereks Spaanse 
onderwijsmateriaal graag zouden willen 
ontvangen en gebruiken.



8

OKTOBER 2021   
 
‘De Heilige Geest zal ons niet alles vertellen over onze toekomst, maar Hij zal ons de informatie geven die we 
nodig hebben. Een van de gebeden die Ruth en ik regelmatig bidden, is dat we altijd op het juiste moment op de 
juiste plaats zullen zijn. Alleen de Heilige Geest kan dat mogelijk maken.’ 
- Derek Prince, uit het boek ‘Gods stem horen’ (verschijnt binnenkort in het Nederlands).

1 OKTOBER INTERNATIONAAL
• Bid voor eenheid tussen de internationale 

DPM-kantoren, zodat zij allen hetzelfde 
doel voor ogen hebben, om Dereks 
onderwijs te vertalen en verspreiden 

• Bid dat Dereks Bijbelonderwijs zal worden 
gebruikt om niet alleen individuen en kerken 
te beïnvloeden, maar ook steden en naties. 

Azië/Oceanië

2 OKTOBER MYANMAR
• Bid om Gods bescherming over ons 

team, nu ons land wordt geconfronteerd 
met een derde golf van Covid-19 en er 
geen medische zorg is. Velen zijn besmet, 
waaronder familieleden van het team, 
enkele vrijwilligers en vrienden. Bid dat de 
autoriteiten wijze beslissingen nemen.

3 OKTOBER SALOMONSEILANDEN
• Bid voor een goede gezondheid en kracht 

voor onze DPM-collega en zakenvrouw 
Tele Bartlett, en ook voor Michael en Janet 
die Dereks onderwijs verspreiden onder de 
kerken op de eilanden.

• Bid dat velen de Christian Superstore in 
Honiara zullen bezoeken, waar veel van 
Dereks boeken verkrijgbaar zijn. 

• Bid voor goede respons op Dereks 
radioprogramma’s, die opnieuw op de 
landelijke radio worden uitgezonden.

4 OKTOBER LAOS
• Drieëntwintig van Dereks boeken worden 

vertaald in de Laotiaanse taal. Bid om Gods 
bescherming en zalving voor de vertalers, 
terwijl zij werken aan de materialen, die zo 
hard nodig zijn.

5 OKTOBER NEPAL
• Blijf bidden voor leiding en bescherming voor 

directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga en de 
contacten die Dereks boeken verspreiden, 
vooral nu de coronabesmettingen toenemen.

6 OKTOBER CHINA
• Zuster Yi-yen begon onlangs met onze 

online cursus en schreef: “Ik ben zo blij met 
de cursus. Het is echt verbazingwekkend 
dat ik nog steeds ‘geestelijk voedsel’ op 
jullie websites kan vinden, aangezien 
veel christelijke video’s en artikelen van 

GETUIGENIS – NEPAL  
“Sinds een aantal jaar mag ik de Heer dienen in mijn omgeving. Op de een of andere manier leidde God 

me naar het onderwijs van Derek Prince, toen ik drie maanden in Kathmandu was. Dereks onderwijs heeft 

mij echt overdonderd! Ik geef les vanuit Dereks boeken ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’, ‘Doop 

in de Heilige Geest’ en de ‘Zelfstudie Bijbelcursus’. Ook andere voorgangers hebben deze boeken geleend. 

Dereks onderwijs is zeer Bijbels en gemakkelijk te begrijpen; daarom lezen de meeste mensen die een 

boek van Derek hebben gelezen, graag meer van zijn onderwijs.”  

– voorganger Bhupendra Karki, West-Nepal.
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verschillende platforms in China zijn 
verwijderd. Ga alsjeblieft door met dit 
goede werk, we hebben het echt nodig.” 
De honderdste verjaardag van de Chinese 
Communistische Partij was de aanleiding 
voor het blokkeren van meer online 
christelijk onderwijs. Bid voor geopende 
deuren in China, om Gods mensen te 
voorzien van Zijn Woord.

7 OKTOBER AUSTRALIË
• Bid dat meer mensen die onze berichten 

ontvangen of ons volgen op sociale 
media, gegrepen worden door onze visie 
om ‘onbereikten te bereiken en hen te 
onderwijzen die geen onderwijs hebben 
ontvangen’. Dat zij ons werk gaan steunen.

• Bid dat de Heer leidt en ons in contact 
brengt met mensen die Dereks onderwijs 
gebruiken voor zending in Australië.

8 OKTOBER NIEUW-ZEELAND
• We hebben ongeveer 700 Indiase boeken 

geschonken aan verschillende Indiase 
kerken in Auckland. Bid dat deze tot grote 
zegen zullen zijn voor ieder die ze ontvangt 
en dat ze hun relatie met God versterken.

9 OKTOBER FILIPPIJNEN
• Blijf bidden dat de Heer mensen zal doen 

opstaan die helpen het werk van DPM uit 
te breiden en het onderwijs onder meer 
christelijke leiders te verspreiden. Bid ook om 
genezing voor directeur John Cochrane. 

10 OKTOBER INDONESIË
• Bid om Gods leiding voor directeur 

Marcel, wanneer hij Zoom-meetings met 
christelijke leiders in Indonesië voorbereid. 
Zijn doel is om de jongere generatie 
kennis te laten maken met DPM en al het 
onderwijs dat beschikbaar is via de app en 
website. Hij zal webinars over het onderwijs 
geven en vragen beantwoorden.

Europa 

11 OKTOBER KROATIË
• Bid dat we door Gods wijsheid en gunst 

meer mensen mogen bereiken.

• Soms vragen mensen niet alleen om 
boeken, maar ook om gebed. Bid dat Gods 
genade en liefde door onze teamleden zal 
stromen, terwijl ze bidden voor mensen in 
nood.

12 OKTOBER SCANDINAVIË
• Bid dat onze Zweedse medewerkers bij XP 

Media een geslaagde en snelle druk van 
‘De Pijlers van het christelijk geloof’ mogen 
verzorgen.

• Bid dat onze Finse medewerkers een goede 
vertaler vinden, die kan beginnen met het 
vertalen van meer boeken.

• Bid dat nieuwe deuren zullen openen voor 
onze collega’s in Denemarken om Dereks 
onderwijs te verspreiden.

ZENDINGSVERSLAG – 
INDONESIË  
Directeur Marcel preekte onlangs in het Bahasa 

Indonesia op YouTube Live, met behulp van 

Dereks onderwijs Van vloek naar zegen. Dit werd 

uitgezonden in een Indonesische kerk en ook 

gehoord door zo’n 4.000 mensen wereldwijd. 

Elke twee weken geeft hij les op YouTube Live 

met behulp van Dereks onderwijs.
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13 OKTOBER SERVIË
• Bid voor versterking van ons team en 

nieuwe partners zodat we Dereks onderwijs 
op grotere schaal kunnen delen. 

• Bid om een groeiende honger naar Gods 
Woord en een uitstorting van de Heilige 
Geest onder gelovigen in Servië. En dat zij 
bij DPM uitkomen om de honger te ‘stillen’. 

14 OKTOBER FRANKRIJK
• Bid dat meer mensen Dereks onderwijs 

zullen vinden. 

• Bid dat Michael nieuwe, creatieve ideeën 
krijgt en dat hij met wijsheid en zalving zal 
spreken wanneer mensen om gebed vragen.

• Blijf bidden dat directeur René wijsheid 
ontvangt om de Franstalige Kerk te bereiken 
met Dereks onderwijs. Bid ook voor meer 
partners om met ons samen te werken.

15 OKTOBER HONGARIJE
• Bid dat de Hongaarse gelovigen het boek 

‘Why Israel?’ (‘Waarom Israël, niet in 
Nederlands verkrijgbaar) goed ontvangen, 
zodat antisemitisme geen plaats in hun hart 
zal vinden.

• Bid ook dat God ons verbindt met 
Messiaanse gelovigen in Hongarije, die 
Dereks onderwijs willen ontvangen en delen.

• We zijn van plan het boekje Onbegrijpelijke 
liefde opnieuw te drukken en aan kerken 
aan te bieden voor evangelisatie. Bid dat dit 
onderwijs een diepere openbaring van Gods 
liefde geeft aan hen die waarheid zoeken 
alsook aan gelovigen.

16 OKTOBER SLOWAKIJE
• Het afgelopen jaar waren kerken gesloten 

vanwege de beperkingen door Covid-19. Als 
gevolg daarvan hebben veel christenen de 
verbinding met hun gemeenten verbroken. 
Bid dat Dereks onderwijs hen mag 
aanmoedigen en helpen om terug te keren.

• Bid voor een gekwalificeerde en 
ervaren proeflezer en voor meer 
vrijwilligers die helpen bij de groeiende 
verantwoordelijkheden.

17 OKTOBER ZWITSERLAND
• Bid dat God visie en wijsheid geeft, voor  

toekomstige zending in deze regio.

• Bid voor voorzieningen en open deuren, 
waardoor de juiste materialen vertaald en 
verspreid kunnen worden.

18 OKTOBER BULGARIJE
• We zien toenemende vraag naar Dereks 

video’s in het Bulgaars. We hebben 
daarom besloten om alle beschikbare 
vertalingen op één officieel Bulgaars DPM 
YouTube-kanaal te plaatsen. Bid voor een 
succesvolle lancering. 

19 OKTOBER TSJECHIË
• Bid voor vrijwilligers die kunnen helpen 

met het vertalen van ondertiteling voor de 
videoboodschappen van de serie ‘De Pijlers’.

• Bid dat Dereks onderwijs gelovigen zal 
toerusten om de jongere generatie te 
bereiken met het Evangelie en Gods liefde.

• Bid om nieuwe uitstorting van de Geest om 
gelovigen te bekrachtigen in hun bediening.

20 OKTOBER VERENIGD KONINKRIJK
• We hebben studiegidsuitgave van ‘Zij zullen 

boze geesten uitdrijven’ gepubliceerd. Bid 
dat veel mensen die bevrijding zoeken dit 
boek zullen vinden en toepassen, en dat 
het een veelgebruikt middel zal worden 
voor christelijke leiders, evangelisten en 
predikanten in het Verenigd Koninkrijk. 

Afrika

21 OKTOBER OOST AFRIKA
• Bid om de leiding, voorziening en zegen 

van de Heer voor het werk in deze regio, 
dat geleid wordt door Geoffrey en Pauline 
Auma. 

• Bid dat de mensen die zij bereiken in Kenia, 
Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda 
blijvend aangeraakt en veranderd zullen 
worden door Gods Woord.
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22 OKTOBER ANGOLA
• We zijn van plan om de Portugese 

proclamatiekaarten af te drukken en naar 
Angola te sturen. Er zijn nog veel meer 
Portugese titels die we ook hopen te 
drukken. Bid voor een succesvolle druk en 
een veilig transport van de materialen.

23 OKTOBER MALAWI
• We willen ‘Life-Changing Spiritual Power’ 

drukken en verspreiden. Geoffrey van DPM 
Kenia zal naar Malawi reizen om zijn DPM 
studenten te ontmoeten. Hij wil hen graag 
dit boek overhandigen. Bid dat we dit 
spoedig kunnen uitvoeren.

24 OKTOBER MOZAMBIQUE
• New Covenant Ministry International hield 

een training voor 50 predikanten. Een 
enkele reis duurt 16 uur, maar we hebben 
een groot deel van Dereks onderwijs in 
het Portugees kunnen sturen, waaronder 
exemplaren van ‘Fundament van geloof’, 
DVD’s van ‘de Pijlers’, onderwijsbrieven en 
proclamatiekaarten. Bid dat deze leiders 
veranderd zullen worden door het onderwijs 
en dat zij het zullen gebruiken om vele 

anderen te onderwijzen.ika 

Amerika

25 OKTOBER VERENIGDE STATEN
• Bid om wijsheid en leiding voor ons 

bestuur en managementteam, als zij 
toezicht houden op het werk en de 
zendingsprojecten van dit kantoor en  
plannen maken voor de toekomst.

• Bid om contact met meer plaatselijke 
kerken en bedieningen, dat zij Dereks 
onderwijsmateriaal ontvangen en gebruiken 
en DPM in contact brengen met anderen.

26 OKTOBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE OUTREACH
• Bid dat er contact mag zijn met meer lokale 

Latijns-Amerikaanse kerken, die Dereks 
Spaanstalige onderwijsmaterialen willen 
ontvangen en gebruiken om te onderwijzen 
en uit te reiken.

• Bid voor Norma en Alberto die werken 
vanuit ons kantoor en contact hebben met 
de Spaanse gemeenschap. Bid voor hen 
wanneer zij mensen in contact brengen 
met onze Spaanse website, mobiele app, 
etc. en wanneer zij plaatselijk vertaalwerk 
verrichten. 

DANKBETUIGING  – ARMENIË  
We prijzen God voor de impact van Dereks boek ‘Koers 
houden in de storm’. Als gevolg van de recente oorlog 
tussen Armenië en Azerbeidzjan verloren zo’n 4.000 
moeders hun zonen en werden ze voortdurend gekweld 
door de vraag: ‘Waarom is mij dit overkomen?’ Onze 
werkers in Armenië organiseerden een conferentie voor 
deze moeders. Sophie, wiens zoon was vermoord, had haar 
Bijbel in stukken gescheurd terwijl ze door dezelfde vraag 
werd gekweld. Toen ze haar het boek op de conferentie 
gaven, wilde ze het eerst niet aannemen, maar uiteindelijk 
deed ze het toch. Later nam ze contact op met een 
medewerker die zei dat ze antwoorden op veel van haar 
vragen had gevonden, haar relatie met God had hersteld 
en de troost van de Heilige Geest had ervaren. Er zijn 
tegenwoordig duizenden moeders zoals Sophie in Armenië, 
aan wie DPM het onderwijs van Derek uitreikt.
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Midden-Oosten

27 OKTOBER ISRAËL
• Bid om Gods bescherming, een goede 

gezondheid en wijsheid voor het team in 
Israël, dat via verschillende platforms lokaal 
en wereldwijd contact legt met mensen.

• Bid voor een groeiende en positieve 
respons op Dereks onderwijs, dat het 
kantoor beschikbaar stelt. 

• Bid dat meer en meer mensen in de Joodse 
gemeenschap een openbaring krijgen van 
wie Jezus werkelijk is en dat ze contact 
opnemen met DPM om meer te leren. 

28 OKTOBER LIBANON
• De economische situatie in Libanon is zeer 

ernstig. Bid voor hen die lijden, dat God 
de plannen van de vijand tegenhoudt en 
wijsheid geeft aan de regering.

• Bid dat DPM wordt gebruikt om velen te 
bemoedigen en hoop te geven.

29 OKTOBER IRAN
• Duizenden christenen hier hebben geen 

christelijke literatuur en kerkdiensten, maar 
kunnen via sociale netwerken toegang te 

krijgen tot deze geestelijke bronnen. Bid 
dat meer mensen Dereks onderwijs online 
vinden via verschillende platforms.

• Bid dat God onze partners beschermt die 
Dereks onderwijs in Iran verspreiden.

Rusland en Oost-Europa

30 OKTOBER ARMENIË
• Er werden zomerkampen gehouden voor 

degenen die door de oorlog waren getroffen. 
Zo’n 200 kinderen hebben aan de kampen 
deelgenomen. Het was voor iedereen een 
geweldige tijd. Bid dat evenementen voor 
kinderen en hun moeders doorgaan.

• Er staat nog een conferentie (zoals in de 
dankbetuiging) gepland voor de herfst en er 
zijn middelen en getraind personeel nodig. 
Bid dat de Heer deze bijeenkomst zegent en 
dat in iedere behoefte voorzien zal worden.

31 OKTOBER AZERBEIDZJAN
• Dereks onderwijsserie ‘The Roman 

Pilgrimage’ wordt vertaald in het Azeri. Bid 
voor een krachtige, gedegen vertaling en 
dat dit onderwijs een zegen mag zijn voor 
christenen in dit overwegend islamitische 
land.

GETUIGENIS – AZERBEIDZJAN  
Dereks online onderwijs is beschikbaar op YouTube en bereikt miljoenen mensen. Een 
Azerbeidzjaanse vrouw vertelde dat ze naar veel van Dereks onderwijs in het Russisch luistert: 
“Gewoonlijk beluister ik iedere prediking van Derek Prince ongeveer zes keer. Onlangs luisterde 
ik naar zijn onderwijs over ‘Ware en valse kerk’ en ‘Zij zullen boze geesten uitdrijven’. Om je de 
waarheid te zeggen, was ik geschokt om dit onderwijs na dertig jaar te leren; Ik had onderwijs van 
een vals evangelie ontvangen. God onderwijst me nu en verandert mijn leven; Daar ben ik erg 
dankbaar voor. Ik weet dat het onderwijs van Derek Prince waarheidsgetrouw en Bijbels is.”
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