DANKBAAR
En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam
onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5:23

Algerije
Het Algerijnse team heeft de audio vertaling van Gods levende Woord in de Kabyle taal afgerond en gaat het
dagboek uploaden in ‘Soundcloud’ op hun facebookpagina.
Armenië
In de afgelopen maanden was er veel vraag naar Dereks boeken in de seculiere boekwinkels hier, waar zijn
materiaal steeds populairder wordt.
Australië
De boekjes over redding, vaderschap en afwijzing zijn heel populair onder gedetineerden. Velen van hen
hebben gezegd hoe goed ze zijn en hoe gemakkelijk te lezen en te verwerken. Als we deze boekjes op de
plank in de kapel zetten, zijn ze in no time meegenomen.
- Pastor van de Wellington Penitentiaire Inrichting.
Bulgarije
We zagen een groeiende belangstelling voor Dereks onderwijs in 2018, en hebben getuigenissen ontvangen
van genezing en redding!
Cambodja
• In samenwerking met een kerk is een actie gehouden voor 200 dorpsbewoners; we hebben
Fundament van geloof door Bijbelstudie, Waarom is het kruis zo belangrijk? en vijf sets boekjes en
proclamatiekaarten uitgedeeld. De beide senior pastors overzien achttien kerken in deze provincie.
• Afgelopen november heeft een team uit Nieuw-Zeeland een geslaagd bezoek van twee weken
gebracht aan het zuidwesten. Ze hebben onderwijs en bediening verzorgd voor honderden
voorgangers en andere gelovigen in veel provincies, en hebben ook materiaal verspreid. De
voorgangers willen graag dat het team nog een keer terugkomt. Dereks boeken werden ook
geïntroduceerd bij de districtleiders van Jeugd Met Een Opdracht (JMEO), die vroegen om meer
exemplaren.
China
In de afgelopen maanden heeft het team een nieuw project gelanceerd: zoveel mogelijk onderwijs van
Derek in meerdere vormen op SD-kaarten en usb-sticks zetten, en dit in zoveel mogelijk gebieden
verspreiden. Het was heel geslaagd en de Heer schonk bescherming. Eén van de contacten vroeg om 2.000
stuks, dus het project werd enthousiast ondersteund!

Egypte
Albert heeft de conferentie van het adviesorgaan voor het Arabisch Schiereiland in de
Verenigde Arabische Emiraten bijgewoond. Hij heeft veel leiders en priesters uit het Golfgebied ontmoet, en
we hopen met hen te kunnen samenwerken.
Filippijnen
Een jonge vrouw die afgelopen december heeft meegeholpen bij onze boekenkraam op een conferentie,
schreef ons: “Dereks onderwijs heeft me geholpen zicht te krijgen op veel dingen, zoals heiligheid,
voorziening, en in het bijzonder de geestelijke wereld. Het heeft mijn ogen geopend en me een nieuw
perspectief gegeven op de wereld waarin we leven. Er ligt een nieuwe weg voor mij open en ik ontwikkel een
intiemere relatie met Jezus. Ik ben ook erg gezegend door de Filipijnse website” .
(https://www.dpmphilippines.org/).
Hongarije
Wij prijzen God voor Zijn zegen op ons werk en voor de geslaagde uitgave van vier nieuwe titels!
India
Kortgeleden zijn er acties gehouden in drie steden, die in totaal werden bijgewoond door meer dan 450
voorgangers, waarvan 50 Bijbelschoolstudenten. In één van de steden zagen we een schrikbarend tekort aan
fundamentele Bijbelkennis. Maar we prijzen God dat Hij ons naar deze gebieden brengt, waar onderwijs zo
noodzakelijk is. De micro SD-kaarten met audio-onderwijs waren een geweldige uitkomst voor deze
voorgangers. Als we jaren geleden naar deze plaatsen waren gekomen, toen SD-kaarten nog niet
beschikbaar waren, hadden we deze leiders niet zo tot zegen kunnen zijn als nu. Gods timing is altijd perfect!
Indonesië
• Onlangs was ik (Marcel) in de gelegenheid in de bediening te staan. In Sentani heb ik onderwijs
gegeven uit Aan de rand van bitter water, en veel mensen werden aangeraakt door de Heilige Geest.
Ik regel nu een bijeenkomst van voorgangers en zal hen exemplaren van Dereks Indonesische boeken
toesturen. Op een andere locatie zijn tien kerken die goed Bijbelonderwijs nodig hebben, dus kom ik
daar terug. Ook heb ik les gegeven op de Discipelschapstrainingschool (van JMEO), en de studenten
(waarvan de meesten nog maar een paar weken christen waren) hebben bevrijding ervaren.
• Een aantal maanden geleden heb ik 300 exemplaren van Je roeping en 300 van De kracht van
proclamatie naar een pastor in Solo gestuurd, die een bediening heeft onder andere pastors. Hij zei
dat de boeken een zegen waren voor iedereen die ze heeft ontvangen.
• Afgelopen oktober heeft een voorganger uit Australië Indonesië bezocht en pakketten met Dereks
materiaal verspreid onder honderden voorgangers in oost en centraal Java. De boeken zijn met veel
blijdschap ontvangen.
Iran
We danken God voor Zijn bescherming in de afgelopen tijd voor onze staf en de contacten in Iran. We
waarderen uw voortdurend gebed om veiligheid.
Kroatië
We prijzen de Heer voor een groeiende lijst met Facebookvrienden. Korte videoclips met onderwijs en
gebeden van Derek hebben de levens van duizenden gelovigen in Kroatië beïnvloed.
Nederland
We danken God voor een prachtige vriendendag, samen met veel van onze trouwe partners, waarop we
elkaar face-to-face konden ontmoeten.

Nepal
In november hield Gopaljee een driedaagse conferentie in zuidwest Nepal, voor 200 mensen. Iedere
aanwezige heeft Nepalese exemplaren ontvangen van Fundament van geloof door Bijbelstudie, Geestelijke
strijd, Transformed for Life en Verander de geschiedenis door bidden en vasten.
Nieuw Zeeland – Warren Smith
• Prijs God voor de trouwe supporters die ons helpen Dereks onderwijs te delen met miljoenen
mensen in veel landen.
• Getuigenis: In de jaren 70 heb ik Dereks onderwijs voor het eerst ontdekt. Nadat ik zijn cassettes had
beluisterd was ik onder de indruk van de manier waarop de Bijbel tot leven kwam en zo
belangwekkend was. Ik kon niet genoeg van zijn boodschappen krijgen en stond vroeg op om te
luisteren naar ‘Today with Derek Prince’; soms doe ik dat nog wel eens. In 1977 ben ik genezen van
een pijnlijke rug nadat Derek voor me had gebeden, en ik liet nooit een gelegenheid voorbij gaan om
hem te horen. Soms maakte ik er een lange reis voor. Ik leer nog steeds van zijn materiaal. Hij was
een heel bijzonder iemand en een toegewijde dienstknecht van onze Heer. Ik ben nu 87 jaar en mijn
rug is nog steeds in orde.
Noorwegen
• In het noorden van Noorwegen, Finland, Zweden en Rusland worden twaalf nieuwe
proclamatiekaarten in de Sami taal verspreid. Aan veel nieuwe contacten in Scandinavië hebben we
kaarten gegeven om door te geven aan kerken, Bijbelstudiegroepen, evangelisten en leraren.
• We danken de HEER voor een belangrijke doorbraak in Zweden. De directeur van een uitgeverij, die
van Dereks onderwijs houdt en een groot netwerk heeft, heeft zich bij ons Zweedse team gevoegd.
Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich de zeven Zweedse titels die nu verkrijgbaar zijn naar
boekwinkels en christelijke organisaties te sturen. In de toekomst zal hij ook nieuwe titels promoten,
en de projecten helpen financieren!
Oekraïne
We hopen weer vier titels te drukken, zodat het totaal op 44 komt. Dank God dat de vraag naar nieuwe
boeken niet afneemt.
Oost-Afrika
Eind vorig jaar heeft coördinator Geoffrey Nairobi, Kenia, bezocht. 105 wezen van een tehuis kregen een
prijs van hem, omdat ze Fundament van geloof door Bijbelstudie hadden doorgewerkt, en daarna
verschillende verhandelingen hadden geschreven die daarop betrekking hadden!
Polen
Prijs God voor een gift van een Poolse donor die ons in staat stelde Zegen of vloek te herdrukken.
Slowakije
In 2018 hebben we een groeiende vraag naar Dereks onderwijs gezien, in het bijzonder van de jongere
generatie gelovigen. We zijn ook dankbaar voor de trouwe donors wereldwijd, die doorgaan met het
financieel ondersteunen van het werk van DPM in verschillende delen van de wereld, met inbegrip van
Slowakije en de rest van Oost Europa.

Sri Lanka
De zendingsreis van afgelopen september was een geweldige tijd van bevrijding voor veel mensen. Elsie en
Danny hebben de Bijbelschoolmodule afgerond, en 35 leiders zijn uitgezonden met een sterk fundament in
het Woord van God. Daarnaast zijn er vier conferenties en twee zendingsacties gehouden waarbij ze een
aantal voorgangers hebben bereikt. Veel mensen kwamen voor gebed en ze hebben allemaal een geweldige
bevrijding ervaren.
Ze worden gezegend, omdat ze nu de getuigenissen horen die het gevolg zijn van het zaaiwerk dat ze de
afgelopen vijf jaar hebben gedaan in Sri Lanka!
Swaziland
Isabel, Ruth (haar zus) en Lynn (haar nicht die vroeger voor DPM Zuid-Afrika werkte) zijn in december naar
Swaziland gereisd om een bezoek te brengen aan het ‘New Hope’ weeshuis (met meer dan 60 kinderen) van
Dr. Elizabeth Hynd. Ze hadden proclamatiekaarten voor kinderen en jeugd meegenomen en posters voor
hun kamers, aangezien de vorige posters door het gebruik waren versleten! Elizabeth werd jarenlang
gezegend door het onderwijs van Derek.
Wit-Rusland
We danken God voor Zijn inspiratie en Zijn stem die ons oproept tot actie, en voor de mensen hier die Hem
zoeken. We zijn ook dankbaar voor Dereks materialen en voor de kerken die ze kopen.
Zambia (Angola/Congo)
Ricky van der Walt heeft een reis gemaakt naar noordwest Zambia, bij de grens met Congo en Angola. Hij
stond in de bediening voor voorgangers en leiders en heeft op twaalf plaatsen evangelisatiediensten
gehouden, waaronder in Ikelenge en Sachibondu, waar Derek in 1984 werkte. Vijftig van de voorgangers
kwamen uit Angola en nog eens vijftig uit Congo. Het kantoor in Zuid-Afrika had hem twaalf dozen met
materiaal meegegeven, om te verspreiden onder de mensen in afgelegen gebieden: dertien afpeelapparaten
met 400 uur aan onderwijs; 83 dvd-sets met onderwijs in het Engels, Bemba, Frans, Swahili en Portugees;
150 Franse boeken; Fundament van geloof door Bijbelstudie in het Engels, Frans en Bemba; cd’s,
onderwijsbrieven en boeken.
Zimbabwe
• We hebben 40 afspeelapparaten om te verspreiden in Zimbabwe.
• Een pastor/zakenman vloog van Zimbabwe naar het kantoor in Zuid Afrika met een lege koffer, en
vulde die met boeken, dvd’s en cd’s met Dereks onderwijs: hij had kortgeleden over dit onderwijs
gehoord!

Zuid-Afrika
• We prijzen God voor Zijn trouw in het jaar 2018, een jaar met uitdagingen. Hij voorzag en
beschermde, en gaf genade, wijsheid en leiding. We danken Hem ook voor de trouwe donors en
voorbidders, en voor de plaatselijke staf.
• We verspreiden nog eens 26 afspeelapparaten en dvd’s van De Pijlers voor de outreaches.
• Een constante stroom mensen bezoekt de winkel en schaft materiaal van Derek aan; sommigen
komen van ver. Ze hebben altijd goede berichten over hoe Dereks onderwijs hun leven heeft
beïnvloed.
• Een gedetineerde die op Impact Radio naar Derek luistert, belde onlangs op om te vertellen dat zijn
leven daardoor was veranderd. We hebben hem Fundament van geloof door Bijbelstudie en het
boekje Fatherhood (over het Vaderschap van God) toegestuurd.
• Iemand die al lange tijd sponsor en ‘student’ is van Dereks onderwijs vertelde dat hij pas het boek
Gods Woord geneest heeft gelezen, omdat zijn vrouw een aantal operaties aan haar keel had
ondergaan. Toen hij bij het gedeelte over hoop kwam, wat hij al eerder had gelezen, kreeg hij
plotseling een openbaring die zijn leven veranderde.
• Ina heeft onlangs de redactie en de layout van Ontmoeting in Jeruzalem in de Xhosa taal afgerond;
het boek zal begin dit jaar worden gedrukt.

Januari 2019
Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.
Psalm 105:1

1 januari – 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 januari – GOLFGEBIED
Deze maand zal Albert dit gebied bezoeken. Bid dat
alle afspraken door kunnen gaan zoals gepland; bid
om Gods leiding zodat hij de juiste mensen
ontmoet in verband met het werk van DPM.
3 januari – AUSTRALIË
Bid om wijsheid, leiding en voorziening van God
voor de zendingsactiviteiten onder de inheemse
bevolking, die gepland staan voor dit jaar: Graeme
en Veronica gaan deze maand naar New South
Wales met materiaal; medewerker Terry Medling
doet zendingswerk in Alice Springs, en Graham
Cassel gaat meer onderwijs van Derek gebruiken in
afgelegen gebieden van Arnhem Land.
4 januari – ARMENIË
Zegen of vloek, aan u de keus zal worden herdrukt
in het Armeens, om tegemoet te komen aan de
enorme behoefte aan dit boek. Bij het produceren
ervan heeft het team sterke geestelijke tegenstand
ervaren. Bid voor de staf, en om een geslaagd
verloop van het drukken.

5 januari – CAMBODJA
• Bid om de benodigde fondsen om door te
kunnen gaan met het trainen van
voorgangers en andere leiders, en om het
werk uit te kunnen breiden.
• Bid om bescherming op de reizen die het
DPM-team maakt naar verschillende
provincies, om te zorgen voor
ondersteuning en geestelijke voeding voor
kerken die geen andere mogelijkheid
hebben; bid om wijsheid van God hoe ze
het best geholpen kunnen worden.
6 januari – INDIA
• Bid om Gods bescherming en zalving voor
de India-directeuren Elsie en Danny. Tijdens
hun reizen door India komen ze ook in een
paar afgelegen gebieden; ze spreken en
staan in de bediening op bijeenkomsten
voor voorgangers.
• Bid dat er veel leiders aanwezig zullen zijn,
en dat ze diep geraakt worden.
7 januari – SLOWAKIJE
• Bid dat de Heer de benodigde bekwame
Sloveense vertalers en proeflezers geeft.
• Bid dat de Heilige Geest krachtig werkt in de
traditionele kerken, en gelovigen bevrijdt
van dode tradities en verkeerde religieuze
praktijken.
• Bid dat het boek Zegen of vloek door de
Heer gebruikt wordt om veranderingen en
doorbraken te geven bij veel mensen.

8 januari – CHINA
Er zijn vorig jaar zoveel mogelijk exemplaren van
Gods antwoord voor afwijzing gedrukt - zoveel als
het budget toestond. Het China-team werkt nu
nauw samen met de drukkers en verspreiders
binnen China, om er zeker van te zijn dat aan de
aanvragen voor Dereks onderwijs wordt voldaan.
Bid voor dit vitale proces, dat het drukken in 2019
zal bepalen.
9 januari – AZERBEIDZJAN
Elk jaar komen in december veel Iraniërs naar
Azerbeidzjan om nieuwjaar te vieren, samen met
hun familie in het buitenland. Dit is een geweldige
tijd voor het zendingsteam om het Evangelie met
hen te delen. Bid voor al de Iraniërs die tijdens de
onlangs gehouden Kerstactie zijn bereikt; bid dat
Jezus aan hen geopenbaard wordt.
10 januari – SALOMON EILANDEN
Twee vrouwen van de kerk van Tele Bartlett, DPMdirecteur, hebben een conferentie van 2.000
vrouwen bijgewoond in een afgelegen deel van het
land. Iedere leidster heeft een exemplaar van het
boek Life-Changing Spiritual Power gekregen. Bid
dat ze rijk gezegend worden door dit materiaal en
het in hun eigen gemeenten zullen gebruiken om
veel vrouwen te onderwijzen.
11 januari – NEPAL
Een pastor heeft directeur Gopaljee opgezocht om
te vragen om materiaal van Derek, en heeft 14
dozen met Nepalese boeken meegenomen naar
Siliguri, West-Bengalen. Bid dat dit materiaal de
Kerk in deze overwegend Hindoestaanse stad rijk
zal zegenen.
12 januari – FRANKRIJK
• Bid om meer royale reacties op
zendingsberichten over DPM’s wereldwijde
projecten en op e-mailings, aangezien
online geven hier moeilijk lijkt te zijn.
• Bid dat meer studenten zich inschrijven
voor de Bijbel Correspondentie Cursus, en
dat degenen die hem nog niet hebben
afgemaakt, zullen doorzetten tot het eind.
• Bid dat de studiegids die bijgesloten wordt
bij de 30 kernboodschappen van Derek in
13 talen (op usb-sticks) een grote zegen zal
zijn, zowel in Frankrijk als in Franssprekend
Afrika.

–
13 januari – NEDERLAND
Dit kantoor deelt het boek De pijlers van het
christelijk geloof op in dagelijkse overdenkingen,
die lopen van januari tot december van dit jaar. Bid
dat deze overdenkingen veel christenen in
Nederland en België zullen helpen een beter begrip
te krijgen van de Bijbelse fundamenten die nodig
zijn in hun leven.
14 januari – POLEN
• Sinds november heeft de ontwikkeling van
de website vorderingen gemaakt. Bid dat de
Poolse website voor Pasen afgerond zal zijn,
en dat hij een prachtig instrument zal zijn
om Dereks onderwijs te verspreiden.
• Het dagboek Gods levende Woord is nu
gepubliceerd. Bid dat dit boek een bron van
bemoediging en inspiratie zal zijn voor de
Poolse gelovigen.
15 januari – CENTRAAL/ZUID AMERIKA
• Bid om meer contacten met bedieningen,
kerken en leiders in Centraal en Zuid
Amerika die gebruik kunnen maken van
Dereks onderwijsmateriaal.
• Bid om een grotere bekendheid en meer
gebruik van de Spaanse website, facebook
en de app.
16 januari – CANADA
Bid om de leiding van de Heer voor directeur Bob
Yeo en het bestuur bij de planning voor dit nieuwe
jaar; bid ook de Hij de juiste contacten zal geven
om het werk van het verspreiden van Dereks
onderwijs verder te helpen.
17 januari – OOST AFRIKA
• Vraag de Heer een verlangen en
bekwaamheid in Zijn volk te bewerken om
te gaan lezen en studeren. In sommige
gebieden kunnen maar weinig mensen
lezen en schrijven, maar zelfs degenen die
wel kunnen lezen zijn niet altijd
gemotiveerd het te doen.
• Het team hier heeft ernstige
gezondheidsproblemen meegemaakt. Bid
dat de Heer tussenbeide komt en elke vloek
verbreekt die zou willen werken, en dat Hij
het team en hun medewerkers volkomen
gezondheid geeft.

18 januari – ENGELAND
• Er worden Bijbelstudiematerialen voor
kleine groepen ontwikkeld, gebaseerd op
het Bijbelse fundament van Hebreeën 6.
Bid dat dit werk met succes wordt afgerond,
en dat het de juiste mensen zal bereiken.
• Deze maand is de eerste uitgave van ‘DPM
World’, het nieuwe magazine van DPMEngeland, verschenen. Het belicht Dereks
onderwijs, zendingsrapporten en nieuws
van dit kantoor. Bid dat het blad alle
ontvangers zal bemoedigen en inspireren.
19 januari – ISRAËL
Bid om een toenemende verspreiding van Dereks
onderwijs onder kerken en individuen, door middel
van persoonlijke contacten en sociale media; bid
ook om gunst voor de plaatselijke staf.
20 januari – NIEUW ZEELAND
• Bid om wijsheid en leiding van God voor het
bestuur en de staf voor 2019, en om Zijn
overvloedige voorziening in de financiën
voor het werk van DPM in veel landen.
• Bid om een toenemende bekendheid van
DPM in heel Nieuw Zeeland via de sociale
media; bid dat nog veel meer mensen
gebruik zullen gaan maken van het grote
aantal gratis hulpbronnen op de website
(www.derekprince.co.nz), de facebook
pagina (www.facebook.com/DPMNZ) en de
DPM app.
• Afgelopen Kerst zijn er proclamatiekaarten
en 450 exemplaren van het boek Waarom
God jou belangrijk vindt gegeven aan een
vrouwengevangenis. Bid dat iedere vrouw
zal gaan zien hoe waardevol ze is in Gods
ogen, en gered zal worden.
21 januari – ZUID AFRIKA
Bid dat de Heer doorgaat met het team wijsheid,
leiding, genade en kracht te geven, om te doen wat
er op Zijn agenda staat voor 2019, voor de 13
landen van zuidelijk Afrika die door hen bereikt
worden met Dereks onderwijs.

–
22 januari – BULGARIJE
• Bid dat de nieuwe uitgaven in 2019 de jonge
christenen in Bulgarije zullen bereiken,
zodat ze een goed Bijbels fundament krijgen
en een standvastige groei in de Heer.
• Bid dat de nieuwe Bulgaarse
onderwijsbrieven van Derek die mensen
bereiken die nog nooit iets van hem hebben
gelezen; bid dat de brieven hun levens
zullen beïnvloeden met de waarheden van
God.
23 januari – RUSLAND
Onlangs zijn zes nieuwe Russische titels met succes
gedrukt. Bid dat deze boeken veel mensen zullen
bereiken en aanraken, en dat er daardoor een
groeiende honger ontstaat en vraag naar meer van
Dereks onderwijs.
24 januari – NOORWEGEN
• Bid om meer vertalers en proeflezers om
Dereks materiaal in de Sami taal te kunnen
produceren.
• Bid om gelegenheden voor samenwerking
met andere christelijke organisaties om
Dereks onderwijs te delen.
• Bid om meer partners van het werk van
DPM in Zweden, die uit willen reiken naar
de mensen daar.
• Bid om meer supporters voor het
wereldwijde werk van DPM.
25 januari – BURUNDI
Nu we een voor-uitgave van de nieuwe Kirundi
Bijbel hebben, kunnen we onze vertalingen
checken ten opzichte van de nieuwe teksten, voor
we gaan drukken. Bid alstublieft dat het resultaat
een geweldige zegen zal zijn voor de mensen,
zowel in Bujumbura als in de plattelandsgebieden.

26 januari – FILIPPIJNEN
• Onlangs zijn tweehonderd boeken van
Derek verzonden naar voorgangers en
christelijke werkers op het eiland Siquijor
(vroeger een bolwerk van satan, maar nu
een toeristische bestemming met veel
kerken). Bid dat het onderwijs een rijke
zegen zal zijn voor allen die het ontvangen;
bid ook om meer gelegenheden voor
distributie.
• Dereks tv-programma’s worden nu
kosteloos uitgezonden op twee netwerken
in de Filippijnen, die eigendom zijn van Light
TV. Bid dat veel mensen zullen kijken en
erdoor beïnvloed worden.
27 januari – OEGANDA
Er bestaat belangstelling Dereks materiaal te
vertaald te zien in plaatselijke talen. De uitdaging is
nu de juiste vertalers te vinden, speciaal als een
taal voornamelijk gesproken wordt en zelden
geschreven. Bid om contacten met de juiste
mensen, en om wijsheid hoe Dereks onderwijs het
best toegankelijk kan worden gemaakt in
plattelandsgebieden.
28 januari – VERENIGDE STATEN
• Bid om een toenemend aantal contacten
met kerken en andere zendingsgerichte
bedieningen, die Dereks materiaal zouden
kunnen gebruiken voor degenen die
onderwijs en toerusting uit Gods Woord
nodig hebben.
• Blijf bidden voor het gevangeniswerk in de
VS, waardoor elke maand honderden
gevangenen worden bereikt met gratis
materiaal. We ontvangen regelmatig
getuigenissen en dankbetuigingen van
zowel mannen als vrouwen, waarin ze
vertellen hoezeer Dereks onderwijs hun
levens verandert.

–
29 januari – KROATIË
Het onlangs gepubliceerde boek Leer Bidden is hier
goed ontvangen. Bid dat het boek de Kroatische
christenen zal bemoedigen en toerusten in hun
wandel met Christus, en hun gebedsleven zal doen
groeien.
30 januari – TURKIJE
• Bid om veel nieuwe bezoekers van de
nieuwe Turkse website die kortgeleden is
gelanceerd.
• Bid dat God wijsheid schenkt aan het DPMteam in Turkije, hoe ze de vele christenen
hier - die verscheidene uitdagingen
tegenkomen – kunnen bereiken en helpen.
31 januari – INDONESIË
• Bid om Gods bescherming voor directeur
Marcel, die veel reizen maakt naar
verschillende gebieden van Indonesië voor
onderwijs en bediening, met gebruik van
Dereks Bijbelonderwijs.
• Bid dat veel nieuwe deuren opengaan om
mensen te kunnen voorzien van Dereks
onderwijs.
• Bid om meer bekendheid van de
Indonesische website
(https://www.derekprinceindonesia.org/).

–

om in eenheid te bidden met dit doel.

Februari 2019
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:8

1 februari – INTERNATIONAAL
Bid voor de directeuren, staf, zendingswerkers en
hun gezinnen van de meer dan 50 DPM-kantoren.
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 DPMkantoren en –directeuren staat op onze website.

4 februari – CHINA
• Er moeten meer usb-sticks en sd-kaarten
met Dereks materiaal geproduceerd
worden voor verspreiding. Bid om wijsheid
welke manier we het best kunnen
gebruiken, of misschien allebei.
• Bid dat de Heer ons leidt zodat dit materiaal
bij de juiste mensen in China komt, en ze
hun eigen Derek Prince bibliotheek in het
Chinees bezitten.

2 februari – SRI LANKA
Begin deze maand gaan de India-directeuren Elsie
en Danny weer naar Sri Lanka. De kerken daar
worden uitgedaagd met een toenemende
demonische activiteit onder hun mensen, en veel
leiders weten niet hoe ze hiermee om moeten
gaan. Bid om Gods bescherming en zalving voor
Elsie en Danny die onderwijs geven over deze
problematiek.

5 februari – SLOWAKIJE
• Bid om een goede samenwerking met
plaatselijke kerken, zendingsorganisaties en
boekwinkels voor het verspreiden van
Dereks materiaal.
• Als gevolg van de vorig jaar toegenomen
vraag naar materiaal, zijn sommige titels
uitverkocht. Bid om een geslaagde herdruk
van de verschillende titels waar behoefte
aan is.
• Bid dat het goed ontvangen boek Je roeping
jonge gelovigen zal helpen hun roeping te
ontdekken, en toegerust en bekrachtigd te
worden door de Heilige Geest. Bid om
wijsheid voor Myriam en Anne die werken
aan de vertaling van boeken.

3 februari – OEKRAÏNE
• Bid voor de vertaling en publicatie van vier
nieuwe titels: twee in het Russisch en twee
in het Oekraïens.
• Bid voor het redigeren en uitgeven dit jaar
van Dereks biografie in de Russische taal.
• Bid om een geslaagde verspreiding van
Dereks materiaal door hen die hierbij
betrokken zijn, waaronder leger- en
gevangenispredikanten en andere
kerkleiders.

6 februari – MYANMAR
• ‘Health Care Christian Fellowship’ heeft
onlangs een seminar gehouden voor 50
christelijke leiders. Ieder van hen ontving
een exemplaar van het boek Life-Changing
Spiritual Power in het Birmees. Bid dat dit
materiaal hen zal helpen in hun wandel met
de Heer en hen in staat zal stellen daarna
vele anderen te onderwijzen.
• Een voorganger heeft 100 exemplaren van
Fundament van geloof door Bijbelstudie
gekregen om te gebruiken voor het trainen
van gelovigen. Bid dat alle ontvangers tot
een diepere kennis van Gods Woord komen
en op hun beurt weer veel andere
christenen gaan trainen.
7 februari – FRANKRIJK
• Bid om wijsheid voor Myriam en Anne, die
werken aan het vertalen van boeken.
• Bid dat de nieuwe Franse titel Geestelijke
strijd voor de eindtijd de Kerk in Frankrijk
wakker maakt.
• Bid om verfrissing, kracht en wijsheid voor
René, die voor verschillende zaken
verantwoordelijk is; bid ook voor Catherine
die talloze taken uitvoert op kantoor.
• Bid dat de Heer werkt in Frankrijk, waar de
afgelopen maanden gespannen toestanden
plaatsvinden.
8 februari – ALGERIJE
• Bid voor de bijeenkomsten met Algerijnse
broeders en zusters die deze maand
plaatsvinden op de BlueMed conferentie op
Malta, als follow-up van de vertalingen van
Dereks boeken in de Kabyle taal.
• Bid voor het team dat een audio boek met
de titel In Gods aanwezigheid aan het
opnemen is in het Kabyle, en het audio
onderwijs uit Gods levende Woord geschikt
maakt voor uitzending over de radio.

9 februari – TSJECHIË
• Bid om een goede samenwerking met
kerken en christelijke boekwinkels bij het
verspreiden van Dereks onderwijs.
• Bid om meer vraag naar Dereks onderwijs
en dat de gelovigen het verkrijgbare
Tsjechische materiaal benutten.
• Bid dat er hier een nieuw seizoen van
evangelisatie aanbreekt, en dat er meer
bovennatuurlijke kracht van God zal zijn
door Zijn Geest.
10 februari – ZUIDELIJK AFRIKA
• Bid om veel vrucht op het materiaal van
Derek dat is gedeeld, en om doorlopend
voldoende fondsen voor het zendingswerk.
• Bid om meer open deuren voor
uitzendingen op radio en tv, en voor het
verspreiden van mega voice spelers.
• Bid om open deuren en een goed beleid,
om meer jonge mensen te kunnen bereiken
met Dereks onderwijs.
11 februari – ALBANIË
• Binnenkort zijn verschillende nieuwe titels
klaar om gedrukt te worden. Bid dat alle
lopende projecten op tijd klaar zullen zijn en
dat de boeken een bemoediging zullen zijn
voor de Albanese Kerk.
• Bid dat de gelovigen bekrachtigd en
toegerust zullen worden door Dereks
onderwijs, om hoop en geloof te brengen
aan de mensen die zoeken naar de
betekenis en het doel van hun leven.
• Bid om een nieuwe beweging van de Heilige
Geest en dat er een opwekking komt in dit
land.
12 februari – DUITSLAND
• Bid om Gods zegen op de nieuwe contacten
die zijn gelegd tijdens recente
bijeenkomsten met ‘Friends of IBL (DPM)’ in
Duitsland; bid dat ze gezegend worden door
Dereks onderwijs, en vrienden en
supporters gaan worden.
• Bid om Gods voorziening in alles wat het
werk nodig heeft; bid ook dat creatieve
initiatieven zich aandienen.

13 februari – JORDANIË
• Bid dat degenen die deze maand een
zendingsreis maken 1.000 sd-kaarten met
Dereks materialen kunnen dupliceren, om
ze te kunnen verspreiden in Jordanië en
Syrië.
• Bid dat het onderwijs degenen die het
ontvangen beïnvloedt en hen dichter tot de
Heer trekt.
14 februari – SERVIË
• Servië heeft een zware economische crisis
doorgemaakt sinds het einde van de
burgeroorlog. Bid dat God de wonden in de
levens van de Servische gelovigen geneest,
en dat het pas gedrukte Servische boek
Koers houden in de storm hen inzicht en
hoop voor de toekomst zal geven.
• Bid dat bij verschillende denominaties
nieuwe deuren opengaan voor Dereks
onderwijs, en dat dit gebruikt zal worden
om voor de komende jaren een nieuwe
generatie kerkleiders gereed te maken en
toe te rusten.

17 februari – HONGARIJE
• Veel Hongaren moeten omgaan met
teleurstelling en pessimisme, te wijten aan
de slechte politieke en economische
situatie. Bid dat Dereks onderwijs hen hoop
zal geven en hun geloof zal versterken.
• Bid dat de kerkleiders open staan voor
Dereks onderwijs en het gebruiken om de
gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon.
• Bid om nieuwe supporters voor het werk
onder de Hongaarse gelovigen.
18 februari – VIETNAM
• Bid om Gods bescherming en zalving voor
de beide DPM-vertaalteams in dit
communistische land.
• Blijf bidden dat de regering alle Vietnamese
boeken die aangeboden zijn voor publicatie,
officieel zal goedkeuren, te beginnen met
Gods plan voor je geld en Doop in de Heilige
Geest.

15 februari – ZUID-AMERIKA
Bid voor het team in Peru, dat doorgaat met hun
vertaalwerk voor radioprogramma’s in het
Ayacucho Quechua dialect van Peru en de
aangrenzende landen. Deze boodschappen zullen
nieuwe gelovigen zowel als voorgangers en andere
leiders helpen bij hun geestelijke groei en
toerusting.

19 februari – IRAK/IRAN
• Bid om wijsheid van God voor het
organiseren van een team dat Gods levende
Woord in het Sorani kan vertalen en
opnemen.
• Blijf bidden voor het nieuwe videoproject
met ditzelfde onderwijs voor de christelijke
tv en YouTube.
• Bid voor een nieuw project om drie talen
(Kabyle, Sorani en Engels) toe te voegen aan
de Arabische taal op de website.

16 februari – NOORDELIJK AFRIKA
Bid om Gods leiding voor een nieuw project in
partnerschap met de ‘International Bible Society
(IBS)’: Dereks boek De Pijlers kan worden
geïntroduceerd in cursussen voor voorgangers en
christelijke leiders in gebieden waar behoefte
bestaat aan Bijbelonderwijs – Zuid Soedan, Tunesië,
Mauritanië en Marokko.

20 februari – KENIA
De volgende zending van 12.000 Swahili Bijbels is
aanstaande. Bid dat het drukken prima verloopt en
de Bijbels veilig arriveren. Ze zullen samen met
boeken van Derek worden verspreid. Er is constant
vraag naar Bijbels omdat de mensen Fundament
van geloof door Bijbelstudie doorwerken en zelf
toegang krijgen tot de Bijbel.
21 februari – TANZANIA
Het zou heel gunstig zijn voor DPM een kantoor te
hebben in Tanzania, een voornamelijk Swahili
sprekend land. Bid om de leiding van de Heer
hierin, zodat we de mensen hier beter van dienst
kunnen zijn en bereiken met Dereks onderwijs.

22 februari – JAPAN
• Bid om Gods bescherming, zalving en
wijsheid voor de beide DPM-vertalers, en
om verdere uitbreiding van het werk in dit
Boeddhistische land.
• Bid om een ruimere bekendheid van de
tweetalige website
(https://ja.derekprince.jp/).
23 februari – INDIA
Het werk in India blijft zich uitbreiden. Voor dit jaar
ervaren de directeuren Elsie en Danny de noodzaak
en het verlangen om Dereks onderwijs naar
duizenden voorgangers en leiders te brengen. Bid
dat er snel voorzien wordt in de financiën, om hen
in staat te stellen Zijn Kerk in heel India op te
bouwen door middel van bedieningsreizen en het
verspreiden van materiaal.
24 februari – ROEMENIË
• Bid om nieuwe vertalers en proeflezers om
zich bij het Roemeense team te voegen.
• Bid om een toenemende vraag naar Dereks
onderwijs, en om bovennatuurlijke kracht in
de levens van de gelovigen.
• Bid om een geslaagde herdruk en
verspreiding van zes titels.
25 februari – ENGELAND
Elke maand worden door het ‘Inside Outreach’
team van DPM-Engeland gratis materialen
verstuurd aan gedetineerden. Aan het begin van dit
jaar zijn we begonnen een nieuwe selectie
materialen aan te bieden. Veel van de gevangenen
zijn jonge gelovigen; bid dat ze worden veranderd
door het Evangelie, en dat Dereks onderwijs hen zal
helpen groeien.

26 februari – VERENIGDE
STATEN/SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om wijsheid en hulp van de Heer voor
hen die Dereks onderwijs in het Spaans
vertalen en inspreken.
• Bid om contacten met de juiste lokale
Spaanse leiders (Charlotte, North Carolina)
en om een toenemend gebruik van Dereks
Spaanse materiaal in hun kerken en
bediening.
27 februari – LAOS
Bid om Gods bescherming en zalving voor de DPMvertalers in dit Boeddhistische land, die Dereks
onderwijsbrieven vertalen in het Laotiaans.
28 februari – PAPOEA NIEUW GUINEA
Bid voor het lopende zendingswerk in dit land; bid
ook voor pastor Magi Goro die leider is van de
Bushwara Foursquare Gospel Church, en de
verspreiding van Derek Prince boeken onder
voorgangers en leiders hier overziet.

