DANKBAAR
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Thessalonicenzen 5:16-18

Armenië
Ons team heeft zo veel bestellingen van Dereks boeken ontvangen van lezers, dat we nu heel druk zijn met
ze te bezorgen. Dank God dat er onlangs zo bijzonder veel vraag naar was van de Armeense christenen.
Cambodja
We zijn dankbaar voor de open deuren om Dereks Bijbelonderwijs te kunnen delen met veel groepen
mensen in Cambodja. Eén van onze vertalers, Chhairith, heeft kortgeleden een groep van 48 chauffeurs
getraind, met gebruik van Fundament van geloof door Bijbelstudie!
China
Onlangs heeft een teamlid in China de drie (centrale) hoofddrukkers en distributeurs van Dereks materiaal
ontmoet. We danken God voor hun enthousiasme.
Na bijna 35 jaar bediening nog steeds een krachtig werk, waar heel veel vraag naar is.
Filippijnen
Dank God voor onze geweldige distributeur Johnny Sy, die van Dereks onderwijs houdt, en heel enthousiast
is om het in de hele Filippijnen bekend te maken. Zijn bedrijf, Praise Inc., is niet alleen onze distributeur,
maar voorziet ook hun 15 christelijke boekwinkels van Dereks onderwijs, en bovendien geniet DPM
kosteloze opslag in Manilla.
India
In augustus is een ontmoetingsdag gehouden in Chandrapur, waar het team onderwijs heeft gegeven over
bevrijding. Er was een grotere opkomst dan verwacht: er waren meer dan 200 voorgangers en anderen
aanwezig. Aan het eind van de ontmoeting lieten de leiders de voorgangers samen bidden om de machten
van duisternis over de stad te verbreken. Iedereen voelde een sterke beweging van de Geest, en velen
getuigden dat ze duidelijk ook een bevrijding voelden in hun geest. Daarna werden boeken en sd-kaarten
met Dereks onderwijs uitgedeeld.
Ook werd een seminar gehouden voor de mensen van de kerk die de bijeenkomsten had georganiseerd, en
er kwamen meer dan 400 personen. Prijs God voor de machtige dingen die Hij doet!
Iran
Dank aan al onze gebedspartners. Onze medewerkers in Iran zijn veilig en bewaard. In het bijzonder danken
we God voor de vrijlating van Ali uit de gevangenis! Hij was onze contactpersoon in zuid Iran, en was
gearresteerd vanwege christelijke activiteiten. Om vrij te komen werd hem de gelegenheid gegeven om
Christus publiekelijk te verloochenen, maar hij weigerde, en werd ter dood veroordeeld. Kortgeleden
ontvingen we het nieuws dat hij op wonderbaarlijke wijze was vrijgelaten en nu in Australië is.

Japan
Onze Japanstalige website (https://ja.derekprince.jp/) wordt steeds vaker bezocht!
Nederland
• We zijn dankbaar voor de positieve reacties op het nieuwe Nederlandse boek Koers houden in de
storm. Mensen ontvangen inzicht en bemoediging!
• Ongeveer 190 studenten hebben zich ingeschreven voor de 5e editie van onze online cursus ‘Leer
bidden’.
• We danken God voor de vraag naar Dereks boeken en voor de nieuwe mensen op onze mailing lijst.
Nepal (getuigenis)
Ik ben rijk gezegend door de boeken van Derek. Ik heb er ongeveer 50 gelezen en elk boek heeft me
gezegend. Ik geef onderwijs over de Heilige Geest in de 30 kerken in mijn omgeving en ik ga hen voorzien van
Dereks boeken. Nadat ik Zij zullen boze geesten uitdrijven had gelezen zijn zeven mensen bevrijd. De mensen
hier staan verbaasd over de kracht van God.
Nieuw Zeeland (getuigenis)
Nadat ik tot de Here Jezus gekomen was, heb ik verschillende boeken van Derek gelezen, en allemaal hebben
ze me bemoedigd en geïnspireerd om door te gaan ondanks tegenslagen. Zijn woorden hadden een
tweevoudig effect. Ze drongen diep tot me door, en hebben ook mijn gezin en mij genezen. Ik ben Hindoe
priester geweest en jarenlang Zen meditator, maar ik vond geen antwoorden in andere geschriften; geen
enkele ‘heilige man’ kon me antwoorden geven over de oplossing van het zondevraagstuk en het vinden van
de ware God. Toen ik Dereks onderwijs leerde kennen vond ik de antwoorden in zijn uitleg van de Bijbel, want
hij werd geleid door de Heilige Geest. Zijn woorden weerklonken in ons gezin en boden bescherming toen we
ons tot de levende God wendden. Ik bid en hoop dat alle Hindoes deze boodschap zullen horen.
Noorwegen
We zijn heel blij dat het nieuwe boekje Waarom Israël? in het Noors vertaald en gedrukt is. Ons team hier
geeft deze belangrijke boodschap aan voorgangers, andere kerkleiders, partners en iedereen die contact
opneemt met het kantoor. We gaan door met het boekje als gift uit te delen, om zoveel mogelijk mensen te
zegenen voor het Kerstfeest!
Rusland
Een team van DPM heeft onlangs hun maandelijkse treinreis door Rusland gemaakt; in Astrakhan en
Dagestan zijn prachtige samenkomsten gehouden. Er zijn veel nieuwe vrienden gemaakt, die boeken van
Derek hebben gekregen voor de kerken daar. In Dagestan hielden ze twee festivals over ‘Good and Light’
voor kinderen, en waren ze op de lokale tv. In Astrakhan waren ze in drie kerken die doopdiensten door
onderdompeling hielden.

Syrië
Een team van medewerkers brengt dekens, lakens en voedsel naar vluchtelingen en behoeftige gezinnen,
en helpt ook voorzien in de kosten voor verwarming nu het spoedig winter wordt. Het team gaat ook hoop
en geestelijk voedsel delen, door hen sd-kaarten met Dereks Bijbelonderwijs te geven, alsmede materiaal in
het Arabisch. Het team ondersteunt eveneens veel Syriërs die voor hun veiligheid naar Jordanië zijn
gevlucht. Onlangs belde een vrouw die een bediening heeft onder gevangenen en hun gezinnen in Jordanië,
en vroeg om 50 sd-kaarten.
Een andere vrouw, van wie een familielid in de gevangenis zit, gaf aan hoeveel Dereks onderwijs voor haar
betekende: Ik heb naar Dereks onderwijs op de sd-kaart geluisterd. Het onderwijs gaf me hoop in een heel
deprimerende tijd. Het zette me aan verder te gaan samen met mijn gezin. Het was voor mij een licht in diepe
duisternis.
Van een Syrische vrouw die nu in Damascus woont kwam dit getuigenis: In de eerste plaats wil ik u bedanken
voor al het voedsel. Het kwam echt op tijd, God weet hoe moeilijk de situatie hier is. Het was alsof Jezus u
stuurde in deze zware tijd. Ik wil u ook danken voor al de predikingen op de sd-kaarten. Ik heb ze aan
weeskinderen van 18 jaar gegeven. Zij hebben nog nooit iets dergelijks gehoord. Ze zijn gewend aan de
tradities van de Orthodoxe Kerk. Ze wonen in een weeshuis en hadden heel veel baat bij deze kaarten. Ik wil u
ook bedanken voor uw bemoedigende geestelijke woorden en toespraak in een tijd waarin het kwaad de
dienst uitmaakt in de wereld. Door u was er een hemelse vrede in mijn huis, en mijn man werd aangeraakt
terwijl hij naar de predikingen luisterde, in het bijzonder omdat hij zijn baan is kwijtgeraakt en er
psychologisch slecht aan toe is. Ik liet het onderwijs afspelen, en de boodschappen bemoedigden hem heel
erg.
Turkije
De DPM-website voor Turkije zal binnenkort afgerond en gelanceerd worden!
Zuid Afrika
• Bijna dagelijks worden nieuwe contacten gelegd, omdat de mensen luisteren via Impact Radio, Radio
Pulpit, YouTube, de DPM-app, tv-stations en Facebook.
• Kortgeleden kwamen er bezoekers uit Zambia, Lesotho en Oman, die we in kennis stelden van Dereks
Arabische website en onderwijs. Ze kunnen nauwelijks geloven dat Dereks materiaal veel van de
landen van noord Afrika en het Midden Oosten binnenkomt.
• We hebben nu fondsen om weer 40 mega voice spelers te verspreiden onder meer bedieningen in
Zuid Afrika.

November 2018
Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
Psalm 62:6

1 november – INTERNATIONAAL
Bid voor de directeuren, staf en zendingswerkers
(en hun gezinnen) van de meer dan 50 DPMkantoren. Een aantal van hen worstelt met kanker,
andere ernstige gezondheidsproblemen, en
verschillende crisissituaties. Bid voor hen allen om
een goede gezondheid en om kracht, gunst,
voorziening, zalving en bescherming. Bid dat DPM
wereldwijd een kankervrij gebied zal zijn. (Een lijst
met DPM-kantoren en -directeuren staat op onze
website.)
2 november – OOST AFRIKA
Peter Lindop, die het werk van DPM in dit gebied
overziet, is onlangs teruggekeerd van een reis van
zes weken door Oost Afrika. Hij heeft nieuwe
contactpersonen ontmoet, onderzocht waar het
meest behoefte aan was, en stond in direct contact
met de bevolking.
• Bid dat het gezaaide zaad veel vrucht zal
dragen, zodat het werk kan groeien.
• Bid dat de relaties versterkt worden, opdat
het werk in de toekomst effectief en
efficiënt zal zijn.
3 november – FRANKRIJK
• Het boek De twee oogsten is pas in Frankrijk
uitgegeven. Bid dat deze krachtige
boodschap mensen zal opwekken hun
plaats in te nemen bij de oogst van de
eindtijd!
• Bid dat er meer trouwe maandelijkse
supporters van het werk komen (hoewel in
Frankrijk giften niet aftrekbaar zijn), en dat
de Heer zal blijven voorzien in de behoeften
van het kantoor- en zendingswerk.

4 november – SYRIË
• Bid dat de oorlog hier tot een einde komt,
en dat de Kerk hier sterk is en open voor de
Heilige Geest.
• Midden november reist een zendingsteam
naar Syrië; ze nemen voedsel, dekens en sdkaarten met Dereks onderwijs mee voor de
vluchtelingen. Bid om veiligheid voor hen,
en dat Dereks onderwijs velen zal zegenen
en hen in staat stellen sterk te staan in hun
geloof, en geen angst te hebben als gevolg
van de oorlog.
5 november – CAMBODJA
• Het DPM-team is gaan samenwerken met
de New Life Church in de provincie
Kompong Thom en heeft onderwijs gegeven
uit Dereks boek Onbegrijpelijke liefde. Er
zijn 150 exemplaren gegeven aan de
dorpsbewoners, en de plaatselijke
voorgangers kregen 50 sets met boeken van
Derek. Bid dat veel mensen tot redding
komen, en zullen groeien.
• Samen met onze partnerbediening One-2One is een zendingsreis met een
tandartskliniek gemaakt. De aanwezige
dorpsbewoners kregen een exemplaren van
Onbegrijpelijke liefde. Bid dat velen tot
Christus komen, en dat er meer van deze
succesvolle reizen mogelijk worden.

–
6 november – OOST EUROPA
Branislav overziet het werk van DPM in dit hele
gebied en bezoekt de DPM-kantoren in deze landen
regelmatig.
• Bid om Gods bescherming voor hem als hij
op reis is en in de bediening staat, en voor
zijn gezin als hij afwezig is.
• Bid om wijsheid en voorziening voor alles
wat de Heer door deze trouwe werkers tot
stand wil brengen.

11 november – NEPAL
• Bid dat de herdruk van het grote aantal
Nepalese boeken die nu gaande is, vlot zal
verlopen; bid dat Dereks onderwijs een
grote zegen zal blijven voor vele duizenden
Nepalezen.
• Bid om Gods bescherming voor DPMdirecteur Gopaljee, zijn gezin en de
distributeurs, nu de anti-bekeringswetten in
werking zijn.

7 november – ISRAËL
• Bid dat de voorgangers en anderen die
Dereks materiaal aanbevelen, voortdurend
door de Heer gebruikt worden om anderen
te zegenen en te bemoedigen.
• De belangstelling voor Dereks onderwijs
blijft toenemen. Bid om een heel grote
impact op allen die het ontvangen.

12 november – OEKRAÏNE
• Veel mensen in dit gebied zoeken een
manier om met God in contact te komen.
Anderen zijn teleurgesteld in het leven en
zoeken een sterk fundament voor hun
geloof. Bid dat kerken, voorgangers en
andere leiders in toenemende mate Dereks
materiaal gaan gebruiken, zowel voor hun
bediening als voor hun eigen toerusting en
bemoediging.
• Bid om vrede voor Oekraïne, en voor de
komende presidentsverkiezing begin 2019,
die de koers van Oekraïne, Oost Europa en
Rusland zal beïnvloeden.

8 november – NEDERLAND
Over een paar dagen begint de nieuwe
Nederlandse online cursus ‘Dankzegging, lofprijs en
aanbidding’. Bid dat dit onderwijs een radicale
ommekeer teweeg zal brengen in het gebedsleven
van alle studenten, zoals in het leven van de
broeder die zei: ‘In mijn hele leven als christen heb
ik deze waarheid over het belang van dankzegging
nog niet eerder gehoord!’
9 november – SPANJE
Bid dat de Heer leiding, voorziening en werkers
geeft, om DPM te kunnen vestigen in Spanje.
10 november – SRI LANKA
Tijdens de reis in september van de Indiadirecteuren Elsie en Danny en de Sri Lankacoördinatoren Sam en Olivia hebben veel pastors
en leiders training en gratis hulpbronnen
ontvangen. Bid dat zij die op de best mogelijke
manier gebruiken, zodat de gelovigen hier versterkt
worden en zich voorbereiden op Zijn komst.

13 november – CHINA
Berichten uit China blijven spreken over
toenemende beperkingen voor kerken. Een
publieke kennisgeving vermeldde dat de leer van
de communistische partij superieur is aan elke
soort religieus onderwijs. Bid dat het trouwe DPMteam binnen China veilig en voorspoedig kan
werken bij het verspreiden van Dereks onderwijs in
heel China.
14 november – BALTISCHE STATEN
• Bid om Gods leiding voor de ontwikkeling
van DPM in de Baltische Staten, en voor
welke boeken van Derek vertaald moeten
worden om de Russisch sprekende mensen
in Europa ervan te voorzien.
• Bid om de leiding van de Heer om meer
bekendheid te geven aan de Bijbel
Correspondentie Cursus.

15 november – CENTRAAL EN ZUID AMERIKA
• Bid om meer gelegenheden voor het
kantoor in de VS om Dereks onderwijs te
delen met voorgangers, leiders en anderen
in Centraal en Zuid Amerika.
• Bid dat veel meer Spaans sprekenden de
hulpbronnen op de Spaanse website en app
zullen vinden en gebruiken.
16 november – CANADA
• Bid voor directeur Bob Yeo en het bestuur,
die de leiding van de Heer zoeken bij het
uitbreiden van het werk van DPM in
Canada.
• Bid om contacten met de juiste personen en
bedieningen om het Canadese kantoor te
ondersteunen en Dereks
onderwijsmateriaal te delen.
17 november – LESOTHO
Een voorganger in Lesotho, die een kerk heeft
gesticht en een Bijbelschool is begonnen, is vaak
benaderd om voor de radio te gaan spreken, maar
zijn focus was erop gericht zijn gemeente een sterk
fundament te geven. Hij was echter blij te horen
dat Dereks onderwijs beschikbaar is voor
radiouitzendingen. Het uitzenden van Dereks
onderwijs is al jaren een gebedszaak, omdat het de
enige effectieve manier is om het hele land te
bereiken. Bid dat dit door zal gaan, als deze pastor
de contactpersoon hiervoor is.
18 november – ENGELAND
• Bid om een groeiend aantal contacten met
kerken, bedieningen en personen in heel
Engeland, die Dereks onderwijsmateriaal
willen gaan gebruiken.
• Bid om groei voor het Inside Outreach
gevangeniswerk, en bid voor allen die
hierbij betrokken zijn, opdat steeds meer
gedetineerden bereikt worden en
bemoedigd in hun geloof.
19 november – ZWITSERLAND
• Bid om wijsheid en leiding van de Heer om
het werk van DPM in dit gebied te
bevorderen.
• Bid om de juiste contacten die het werk
kunnen ondersteunen en Dereks onderwijs
verspreiden.

–
20 november – ZUID AFRIKA
• Bid om een veilige verspreiding van de 40
mega voice solar spelers, die naar
verschillende bedieningen, Bijbelscholen,
trainingscentra en universiteiten in Zuid
Afrika gaan.
• Bid dat Dereks radiouitzendingen in
verschillende gebieden en talen een grote
invloed hebben op de luisteraars.
21 november – NIEUW ZEELAND
Gedurende een periode van twee maanden zijn
meer dan 1.500 exemplaren van het nieuwe boek
Waarom Israël? verstuurd aan supporters.
Nog eens 1.000 exemplaren zijn verzonden naar
een bediening die Israël ondersteunt. Bid dat dit
onderwijs op ruime schaal gebruikt zal worden in
de Kerk hier, en in toenemende mate begrip en
gebed voor Israël en haar bevolking zal brengen.
22 november – DUITSLAND
• Bid dat de nieuwe Duitse versie van
Fundament van geloof door Bijbelstudie op
elk niveau binnen het Lichaam van Christus
in de Duitstalige wereld invloed zal hebben.
• Bid dat steeds meer mensen in dit gebied
bereikt worden met Dereks onderwijs.
23 november – RUSLAND
• Bid voor degenen die betrokken zijn bij het
opzetten van een nieuw kantoor in Moskou;
bid dat het werk vlot verloopt.
• Bid dat de Heer voorziet in al de financiën,
werkers en materialen die nodig zijn.
24 november – NOORWEGEN
• Bid voor de vertaler die werkt aan 12
proclamatiekaarten in de Sami taal.
• Bid om partners van de bediening die meer
kunnen en willen investeren, niet alleen in
lokale projecten, maar ook in het
wereldwijde werk van DPM.

25 november – MADAGASCAR
• Dries en zijn team hebben zendingswerk
gedaan vanuit zijn catamaran, in dorpen
langs de kust en in het binnenland. Ze
hebben onderwijs gegeven en nieuwe
bekeerlingen gedoopt. Bid om Gods gunst,
bescherming en leiding.
• Valerie werkt aan de vertaling van De kracht
van het Avondmaal en De laatste opdracht
van Christus. Bid om wijsheid en zalving van
de Heer voor haar.
26 november – TURKIJE
Bid alstublieft voor het Turkse team, dat twee van
Dereks boeken verspreidt die pas zijn vertaald en
gedrukt: De kracht van proclamatie en Als je het
beste wilt van God.
27 november – LESOTHO
Een voorganger uit Lesotho, die les heeft gegeven
op de Kaniki Bijbeluniversiteit, heeft een kerk
gesticht en materiaal van Derek ontvangen voor de
studenten van de Bijbelschool die hij ook heeft
opgericht. Bid dat hij bij deze ondernemingen
leiding en wijsheid van de Heer heeft, bij het
toerusten van de mensen die hij leidt en
onderwijst.

–
28 november – FILIPPIJNEN
Volgens schema gaat de uitzending van Dereks
voorgestelde radioprogramma’s beginnen. Bid om
de juiste timing om deze uitzendingen te starten,
om een groot aantal luisteraars, en een prima
respons.
29 november – PAPOEA NIEUW GUINEA
Een grote zending onderwijsmateriaal (boeken, cd’s
en dvd’s) is veilig gearriveerd. Pastor Magi Goro
van de Bushwara Foursquare Gospel Church in Port
Moresby laat het nu rondgaan onder voorgangers,
leiders en Bijbelschoolstudenten. Bid dat dit
onderwijs op een wijze manier gebruikt zal worden
om de Kerk in Papoea Nieuw Guinea toe te rusten
en op te bouwen.
30 november – VERENIGDE STATEN
Momenteel worden er elke maand meer dan 650
aanvragen verwerkt van gedetineerden die vragen
om materiaal, en velen schrijven brieven met
waardering, en sturen gebedsonderwerpen. Bid
voor deze mannen en vrouwen; bid dat er nog veel
meer bereikt en toegerust worden door Dereks
onderwijs.

om in eenheid te bidden met dit doel.

December 2018
En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u
terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.
1 Thessalonicenzen 5:12-13

1 december – INTERNATIONAAL
Bid voor de directeuren, staf en zendingswerkers
(en hun gezinnen) van de meer dan 50 DPMkantoren. Een aantal van hen worstelt met kanker,
andere ernstige gezondheidsproblemen, en
verschillende crisissituaties. Bid voor hen allen om
een goede gezondheid en om kracht, gunst,
voorziening, zalving en bescherming. Bid dat DPM
wereldwijd een kankervrij gebied zal zijn. (Een lijst
met DPM-kantoren en –directeuren staat op onze
website.)

4 december – AUSTRALIË
Graeme en Veronica, vertegenwoordigers van het
werk van DPM onder de inheemse bevolking,
vragen gebed voor de inheemse broeders en
zusters onder wie ze werken. In de eerste plaats
dat God op een soevereine manier een vuur in hun
hart geeft en een groot verlangen naar Hem en Zijn
tegenwoordigheid. En ten tweede dat ze hun plaats
zullen innemen als leden van de oorspronkelijke
bevolking, bij de beweging van gebed en bekering
die steeds meer vorm aanneemt in het land.

2 december – SALOMON EILANDEN
• Bid om wijsheid voor DPMvertegenwoordigster Tele Bartlett, en voor
coördinator Hudson.
• Dereks radioprogramma’s worden vijf
dagen per week uit gezonden over het hele
land. Bid dat duizenden erop afstemmen en
dat hun levens worden veranderd door het
onderwijs en het werk van de Heilige Geest.

5 december – FRANSSPREKEND AFRIKA
• Bid voor de waardevolle, trouwe partners
van DPM-Frankrijk: de distributeur voor
Afrika: Livr’Afrique, de drukker, het
verkooppunt enz. Elk deel van het Lichaam
is zo belangrijk om het werk tot stand te
brengen!
• Bid om financiële voorziening door de Heer,
om Dereks Franse onderwijs te kunnen
blijven leveren aan dit deel van Afrika.
Sommige materialen zijn niet meer
voorhanden, en de mensen blijven ernaar
vragen.

3 december – INDIA
Begin deze maand zullen 800 weeskinderen en
behoeftige kinderen weer het jaarlijkse DPMkerstfeest voor weeskinderen vieren. Bid dat ze
heel rijk gezegend zullen worden, en in het
bijzonder dat degenen die Jezus niet persoonlijk
kennen, zullen reageren op de boodschap van het
Evangelie en Jezus als hun Heer en Redder
aanvaarden.

6 december – VERENIGDE
STATEN/SPAANSSPREKENDEN
• Bid om de zalving van de Heer voor
degenen die Dereks materiaal in het Spaans
vertalen en inspreken.
• Bid om meer contacten met de juiste
Spaanse leiders in de lokale Latijnse
gemeenschap (Charlotte, North Caroline) en
om versterkte relaties met hen die Dereks
materiaal ontvangen voor gebruik in hun
kerken en bediening.
7 december – FRANKRIJK
• Catherine heeft wijsheid en inzicht nodig bij
haar werk met de studenten van de Bijbel
Correspondentiecursus. Ook moet ze in
verband met de boekhouding spoedig de
nieuwe belastingwetten leren. Bid om Gods
genade op deze gebieden.
• Bid voor directeur René. Hij en de staf
zoeken de Heer voor de toekomst van het
werk – voor wat er in Zijn hart is en wat Hij
wil dat er tot stand gebracht wordt.
8 december – ZUID AMERIKA
Bid om wijsheid, leiding en bemoediging van de
Heer voor het vertaalteam in Peru, dat werkt aan
de radioprogramma’s in het Ayacucho Quegua
dialect van Peru en de aangrenzende landen. Deze
boodschappen zullen een belangrijk hulpmiddel zijn
voor hen die tot de Heer komen en moeten groeien
in hun geloof.
9 december – TSJECHIË
Bid om een goede respons op de nieuwe boeken
Leven als zout en licht en De oogst die voor ons ligt.
10 december – BALTISCHE STATEN
• Bid voor de vertalers en de assistenten; bid
ook om de benodigde fondsen voor het
vertalen en publiceren van materiaal in het
Estisch, Lets en Litouws.
• Bid om Gods bescherming en om financiële
voorziening voor de DPM-werkers en hun
gezinsleden.

11 december – NOORWEGEN
Bid voor de bestuursleden Tone en Ove, en voor
DPM-Noorwegen directeur Sverre, dat ze wijsheid
en kennis van de Heer hebben, hoe ze meer
christelijke leiders in Noorwegen kunnen bereiken
– voorgangers, evangelisten en kerkleiders – om
mee samen te werken in het bereiken van het land
met Dereks onderwijsmateriaal.
12 december – OOST EUROPA
In de landen van dit gebied vinden
vertaalprojecten, zendingreizen en andere
werkzaamheden plaats. Bid dat al de DPM-leiders
en hun medewerkers bemoedigd worden bij alles
wat ze doen. Bid ook dat ze de nodige
voorzieningen hebben om al hun doelen voor dit
jaar te verwezenlijken, en plannen kunnen maken
voor het volgende jaar.
13 december – MADAGASCAR
Dries gaat voorbereidingen treffen voor het
inspreken van twee boeken in het Malagasy, voor
uitzending op een aantal radiostations. Hij zal ook
De Pijlers gaan drukken in 10 kleinere boekjes met
dezelfde inhoud. Bid voor hem nu hij met deze
belangrijke projecten bezig gaat.
14 december – DUITSLAND
• Bid om ‘natuurlijke’ gelegenheden om in de
komende maanden vrienden van het werk
te ontmoeten en te leren kennen in
verschillende gebieden van Duitsland.
• Bid om wijsheid van de Heer om te weten
welke van Dereks boeken als volgende
moeten worden vertaald en uitgegeven.
15 december – ZUIDELIJK AFRIKA
Peter en Claire Marie Pedersen (stichters van de
Kaniki Bijbelschool in Zambia) hebben een
bedieningsreis gemaakt naar Botswana, en waren
ook aanwezig bij de eerste keer dat studenten in
Lesotho afstudeerden. Bid voor hen: zij reizen naar
verschillende Afrikaanse landen om voorgangers en
kerken te bemoedigen.

16 december – NEDERLAND
• Bid om een ruime verspreiding en
acceptatie van het nieuwe boekje Het
laatste bevel van Christus, dat de Kerk
oproept tot evangelisatie en toewijding aan
Gods roepstem.
• Bid om een geslaagde uitgave van
Strijdorders; hierin zullen vragen voor
groepsstudie worden opgenomen.
17 december – FILIPPIJNEN
• Bid dat de website
(www.dpmphilippines.org/) gevonden en
gebruikt zal worden door Filippino’s
wereldwijd.
• Bid om meer open deuren en om wijsheid
van de Heer om het land met Dereks
onderwijs te bereiken.
18 december – CHINA
Er is een nieuw project gestart: zoveel mogelijk
Chinees materiaal van Derek op sd-kaarten en usbsticks zetten om dit te verspreiden onder leiders en
anderen, zodat ze hun eigen bibliotheek met
gezalfd Bijbelonderwijs krijgen. Het China team
zegt dat ouderen het liefst sd-kaarten hebben en
de jongeren usb-sticks. Op beide staat hetzelfde
materiaal; bid om wijsheid waarvoor te kiezen, of
ze allebei te gebruiken.
19 december – SRI LANKA
• Bid dat Dereks programma’s op Swarga TV
nog veel meer gelovigen in het hele land
zullen bereiken.
• Bid dat velen die zijn onderwijs horen zullen
komen tot de kennis van de waarheid en
bevrijd worden van geestelijke
gebondenheden in hun leven.

20 december – ZUID AFRIKA
• Veel nieuwe mensen zoeken contact met
het kantoor of komen op bezoek. Bid dat
degenen die Dereks onderwijs kopen, er rijk
door gezegend worden en het doorgeven
aan familie en vrienden.
• Mensen zoeken graag connectie met de
DPM-app en de Youtube programma’s; bid
dat nog veel meer mensen bereikt worden
met Dereks onderwijs via deze en andere
middelen.
21 december – IRAN
• Bid dat de Heer wijsheid geeft voor het
bereiken van meer kerken en gelovigen met
DPM’s Iraanse Bijbel
Correspondentieschool.
• Bid dat Dereks onderwijs steeds meer
mensen tot Christus trekt, en hen toerust in
hun geloof.
22 december – JAPAN
• Bid om meer gelegenheden de DPM-Japan
website (https://ja.derekprince.jp/) te
promoten onder de Japanse bevolking, en
het Bijbelonderwijs dat gratis te
downloaden is, steeds meer bekendheid te
geven.
• Bid dat steeds meer mensen bereikt en
beïnvloed zullen worden door Dereks
Japanse materiaal.
23 december – SCANDINAVIË
Bid dat het werk van DPM in Zweden en
Denemarken onder de DPM-leiders in deze landen
blijft groeien; bid om een toenemende
ondersteuning, en dat meer voorgangers en
anderen horen van Dereks onderwijs en er
belangstelling voor hebben.

24 december – MYANMAR
• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor
het DPM-team hier; bid ook dat het werk
zich uitbreidt.
• Onlangs heeft partnerbediening ‘Health
Care Christian Fellowship’ een seminar
gehouden voor 50 christelijke leiders, die
Dereks boek Life-Changing Spiritual Power
ontvingen. Bid dat dit onderwijs alle
aanwezigen zal zegenen en toerusten, zodat
zij daarna weer vele anderen zullen
onderwijzen.

29 december – INDONESIË
• Bid om Gods bescherming en zalving voor
directeur Marcel, die Dereks onderwijs
deelt in het grootste moslimland ter wereld
(wat betreft de bevolking); bid ook om
nieuwe deuren voor het werk.
• In september stond Marcel in de bediening
in Papoea Nieuw Guinea, waar ongeveer 10
kerken zijn, en de mensen echt behoefte
hebben aan Bijbelonderwijs. Bid dat hij
volgend jaar weer een reis daarheen kan
maken.

25 december – BULGARIJE
Bid voor de vertalers die voortdurend werken aan
30 videoboodschappen in het Bulgaars, die zullen
worden geüpload op YouTube; bid dat veel levens
veranderd worden door dit onderwijs.

30 december – MIDDEN OOSTEN
Bid dat de Heer in de landen van dit gebied deuren
blijft openen en de juiste contactpersonen geven,
die kunnen samenwerken met DPM bij het brengen
van materiaal voor de ontelbaar vele nieuwe
bekeerlingen. Hij werkt met Zijn Geest, en
openbaart Zichzelf aan groeiende aantallen mensen
die Christus vinden en Hem met anderen delen.

26 december – VERENIGDE STATEN
• Bid dat het komende jaar de relaties sterker
worden met bedieningen die Dereks
onderwijs delen met studenten en
jongvolwassenen.
• Bid om goede contacten in 2019 met nog
veel meer jonge mensen, door middel van
events waarin DPM zal deelnemen en waar
Dereks materiaal zal worden weggegeven.
27 december – ARMENIË
Bid voor het DPM-team in Armenië om Gods leiding
en wijsheid als ze 2019 ingaan, in het bijzonder wat
betreft welke boeken van Derek ze moeten
vertalen, drukken en herdrukken.
28 december – ISRAËL
• Het Israëlische leger (Israeli Defence Force)
heeft het land de afgelopen jaren een
bijzonder goede bescherming gegeven, en
sommigen zullen na hun trouwe dienst dit
jaar met pensioen gaan. Bid dat God het
leger meer jonge soldaten geeft die van
Israël houden en Hem vrezen; bid om Zijn
bescherming voor hen.
• Bid om de leiding van de Heer in het
komende jaar voor de Jacksons en het team
in Israël.

31 december – VIETNAM
• Bid om bescherming en bemoediging van de
Heer voor de beide vertaalteams in dit
communistische land, die werken aan
Dereks materiaal.
• Bid om goedkeuring van de regering voor de
boeken die overlegd zijn, zodat het drukken
onbelemmerd door kan gaan.

