DANKBAAR
spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en
dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.
Efeziërs 5: 19-20

Albanië
We danken God voor ons goede teamwerk en de goede faciliteiten voor de verspreiding van de boeken. We
zijn heel dankbaar dat de Heer levens van ongelovigen hier aanraakt door Dereks materiaal.
Australië
Onlangs werden we gebeld door de pastor van een grote gevangenis, die voor de eerste keer boeken van
Derek van ons had ontvangen. Hij was enthousiast over de reacties op het materiaal, en hij had meer
boeken op de planken van de gevangenisbibliotheek moeten zetten.
Belarus
Wij danken God voor Zijn barmhartigheid en zegeningen, en hebben momenteel geen speciale
gebedspunten. Prijs God!
Cambodja
• Onlangs hebben we een heel geslaagde actie voor 150 jongeren gehouden in de provincie Takeo, in
samenwerking met een plaatselijke kerk. Iedereen ontving een gratis proclamatiekaart. Een van onze
vertalers, pastor Chhairith, predikte het Evangelie, en velen aanvaardden Jezus als hun Redder.
• In dezelfde provincie hebben we ook trainingsbijeenkomsten gehouden voor 30 pastors uit 15
kerken, met gebruik van Dereks onderwijsmateriaal. Iedere voorganger kreeg 10 sets boeken en
proclamatiekaarten. Ze waren allemaal heel blij zulk goed materiaal te ontvangen.
• De meesten van de gedetineerden die we kortgeleden bezocht hebben, namen Jezus aan als hun
Redder nadat we het Evangelie met hen hadden gedeeld. Ieder van hen ontving een exemplaar van het
boek What’s So Important About the Cross?
China
De Heer heeft de DPM-China website gezegend. Meer dan 22.000 mensen uit 62 landen hebben hem
bezocht om Dereks Chinese materiaal te lezen! Iets minder dan de helft komt uit China, terwijl de anderen
Chinezen vanuit de hele wereld zijn. Prijs God voor de nieuwe technologie die ons nog meer manieren
verschaft mensen te bereiken, waar ze ook wonen.
Kroatië
• We danken God voor de goede voortgang van het vertalen en proeflezen, en voor onze geüpdate
website.

Een vrouw uit Slovenië die nu in New York woont, nam contact met ons op om te vertellen dat sinds
haar bekering de boodschappen van Derek op YouTube een bron van rijke zegen voor haar geweest
zijn.
• Een zigeuner die christen was geworden raakte bekend met Dereks boodschappen. Hij
woont binnen de grootste zigeunergemeenschap van Kroatië en vraagt nu om hulp. We bidden
dat Dereks onderwijs hem zal helpen een effectieve getuige van Christus te worden.
•

Egypte
We danken God dat we de audio-opnames voor al de Arabische boeken aan het afronden zijn! De
meeste staan al op onze website. Er zijn nog maar zes boeken over en die zitten in de eindfase.
• In maart hebben Albert en Faten Jordanië bezocht. Ze hebben 1.000 sd-kaarten gedupliceerd voor
verspreiding, en sommige daarvan zullen ook verspreid worden in Syrië. De kerken in Jordanië hebben
ook om Dereks boeken gevraagd.
• Van acht video’s is de ondertiteling afgerond.
• We ontvangen meerdere getuigenissen van gelovigen met een moslimachtergrond, over Gods werk
in hun levens door middel van Dereks materiaal.
•

Estland
• We danken God dat Hij ons geleid heeft om in februari seminars te houden in Litouwen, in de
steden Birzai en Panevezys.
• We zijn dankbaar voor Zijn voorzieningen op materieel en fysiek gebied, voor het werk en voor ons
persoonlijk.
Frankrijk
We prijzen God voor verschillende onverwachte donaties, waardoor het leven wat gemakkelijker is
geworden!
Hongarije
• We danken God dat we vorig jaar vier nieuwe Hongaarse boeken konden publiceren, en onlangs
hebben we In Gods aanwezigheid kunnen uitgeven. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben heel
nauwgezet gewerkt aan deze projecten.
• We hebben twee boekwinkels in twee kerken die zich hebben verbonden aan Dereks onderwijs; zijn
materiaal is er altijd beschikbaar.
India
Dank God dat we weer een seizoen van de DPM-Bijbelschool in Trichy konden afsluiten. Dit was het tiende
trainingsjaar. Meer dan 60 voorgangers en leiders hebben deze laatste, twee jaar durende, cursus afgerond
en ieder van hen heeft een complete set boeken van Derek en sd-kaarten in het Tamil ontvangen. We
hebben hen aangemoedigd het onderwijs dat ze hebben ontvangen mee te nemen en veel anderen in hun
eigen omgeving en kerken te onderwijzen. De zesde cursus van twee jaar is nu aan de gang, en zal in
december 2020 voltooid zijn. Deze keer maken we ook een video-opname van het onderwijsprogramma op
de Bijbelschool, dank zij de faciliteiten die we nu tot onze beschikking hebben van wijlen mijn
(Elsie’s) vader, die een grote media-bediening had.
Indonesië
In februari zijn op centraal Java twee seminars voor voorgangers en christelijke leiders gehouden. Het
onderwerp was ‘Het hoeden van de kudde van God’, en het onderwijs kwam uit Dereks boek Gods Kerk
herontdekt.

Israël
De directeuren George en Betty Jackson ontmoeten voor het eerst nieuwe gelovigen. Ze zijn erg bemoedigd
door Dereks onderwijs dat voor hen beschikbaar is!
Mongolië
We danken God voor pastor B. die de verspreiding van Dereks materialen in Mongolië regelt. Hij gaat daar
trouw mee door in de overtuiging dat deze materialen een verschil maken in de jonge Kerk van Mongolië.
Noorwegen
• Verscheidene Sami mensen in het noorden hebben voor het eerst contact met ons kantoor
gezocht omdat ze mee willen helpen met het distribueren van de 12 nieuwe Sami proclamatiekaarten,
die kosteloos verstrekt zullen worden.
• Een Zweedse uitgever heeft zich dit jaar bij ons Scandinavische team gevoegd. Zijn christelijke
organisatie heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het promoten en verkopen van alle
Zweedse boeken van Derek (10). Hij was de assistent van Derek Prince toen deze Zweden bezocht in de
tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Filippijnen
Directeur John reisde onlangs naar het zuidoosten van de Filippijnen, waar hij sprak voor een groep
voorgangers, en een Bijbelschool en een kerk bezocht. Hij gaf 450 boeken van Derek in de Tagalog taal weg,
en ook onderwijsbrieven en proclamatiekaarten. Ook zijn veel van Dereks boeken verkocht. Er was grote
belangstelling voor Dereks materiaal, en er kwamen veel uitnodigingen om terug te komen.
Polen
We zijn heel dankbaar voor onze nieuwe website, en onze waardering gaat uit naar onze goede collega John
van het kantoor in de V.S.
Rusland
• Een team uit Estland is naar het noorden van Finland gereisd om Russischtalige voorgangers te
ontmoeten uit Finland, Estland, Duitsland en Rusland. Het was een heel geslaagd contact.
• Het Estische team is ook dankbaar voor de afgelopen seminars in Rusland, en voor Gods voorziening
en bescherming in die periode.
Slowakije
We zijn heel dankbaar voor de geslaagde updating van onze website en voor een toenemend aantal
bezoekers.
Zuid Afrika
• Ons staflid Jennette is wonderbaarlijk gered van een ernstig ongeluk, toen het met een auto fout ging
bij het nemen van een afslag: via de afscheiding sloeg hij over de kop en kwam op de snelweg terecht. Ze
zag de auto door de lucht vliegen en wachtte op de impact, maar die kwam niet. De man achter haar zei
dat hij niet wist hoe het kon dat hij haar niet van achteren had aangereden. Prijs God!
• Nog eens drie radiostations hebben gevraagd om Dereks radiomateriaal: twee in Zuid Afrika en één
in Zambia.
• We konden 27 Franse boekenpakketten sturen als gift aan de voorgangers die
de Missions Exposure Training (MET) hier in Pretoria hebben afgerond. Ze gaan weer terug naar de
Democratische Republiek Congo, Kameroen en Gabon en nemen de Franse Fundamentenserie mee. Ze
hebben ook een usb-stick met alle Franse dvd’s, die ze gaan kopiëren voor verspreiding via verschillende
hulpmiddelen. Een tweede groep voorgangers studeert in juni af.

Een gepensioneerde voorganger van de Assemblies of God, die al lange tijd het werk ondersteunt,
heeft ons kantoor bezocht. Hij wil beginnen met het vertonen van Dereks dvd’s in zijn huis en hiervoor
andere DPM-supporters uitnodigen, en de bijeenkomsten ook bekendmaken in de krant. Ook heeft hij
contact met twee invloedrijke gevangeniswerkers en een bekende gospelzanger in zijn gebied, die
allemaal Dereks Afrikaanse boeken hebben ontvangen.
•

Sri Lanka
De directeuren Elsie en Danny (DPM-India) hebben hier in februari bijeenkomsten gehouden. Het onderwijs
werd goed ontvangen en er kwamen veel getuigenissen binnen. Eén ervan was dat van een voorganger die
25 jaar lang een gemeente had geleid. Door een misverstand met zijn organisatie was hij erg teleurgesteld
en boos geworden. Hij had besloten ontslag te nemen en nergens meer voorganger te worden, Hij kwam
naar het seminar in Vavuniya en was van plan daarna een ontmoeting met zijn leiders te hebben. Op de
bijeenkomst sprak God tot hem, en hij werd zo bemoedigd dat hij zijn ontslagbrief verscheurde en besloot
door te gaan met het werk voor de glorie van het Koninkrijk, en al zijn pijn achter zich te laten.
Syrië
Prijs de Heer voor Zijn barmhartigheid, liefde en genade in de eerste maanden van dit jaar. Het Syrische volk
is in staat geweest te overleven, en ziet nu licht aan het einde van een acht jaar durende tunnel! Het is
verbazingwekkend dat ze in staat zijn geweest tijdens die lange jaren de hoop levend te houden.
Oekraïne
• Prijs God voor onze helpers bij het uitgeven en distribueren van Dereks materialen.
• Onlangs reisde onze medewerkster Nataly uit Kiev naar Lugansk waar haar vader stervende
was. Lugansk ligt in het Oekraïense oorlogsgebied onder Russische bezetting, en alle kerken behalve de
Russisch Orthodoxe zijn verboden. Andere gelovigen worden ‘westerse agenten’ genoemd. Ze had een
veilige reis, begeleidde haar vader in vrede naar de eeuwigheid en versterkte haar familie in hun geloof!
Vietnam
We prijzen God dat de regering het drukken van nog eens 10 titels van Derek Prince in het Vietnamees heeft
goedgekeurd! Er zijn veel exemplaren weggegeven en de mensen bellen en vragen om meer!
Zimbabwe
DPM-Zimbabwe heeft fondsen ontvangen van het DPM-Nieuw Zeeland kantoor voor het drukken van 4.000
exemplaren van Life-Changing Spiritual Power. De drukker is momenteel aan het werk met onze bestelling.
We zijn heel enthousiast over dit project en God dankbaar voor wat Hij heeft gedaan in Zimbabwe.

Mei 2019
Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht
nemen.
2 Samuel 22:31

1 mei – 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 mei – NEDERLAND
Op 11 mei zal een conferentie worden gehouden
met onderwijs van DPM-China directeur Ross
Paterson. Hij zal spreken over Jezus’ laatste bevel
en Uitzien naar de komst van Jezus. Ook zal hij
vertellen over de actuele situatie van de Kerk in
China. Bid om een veilige reis en een goede
gezondheid voor Ross; bid ook dat de Heer op een
machtige wijze werkt door Ross en door iedereen
die meewerkt middels gebed en bediening.
3 mei – INDIA
De algemene verkiezingen vinden plaats in zeven
fasen (11 april-19 mei). Op 23 mei zullen de
stemmen worden geteld. De Kerk hier bidt om
verandering en dat het Congres, de enige veilige
regering voor de christenen, de macht terug zal
krijgen. De toekomst van elke bediening hangt
hiervan af. Bid dat God tussenbeiden komt en dat
de mensen niet misleid worden door valse
propaganda, maar duidelijk zullen stemmen voor
zekerheid en stabiliteit.

4 mei – SPANJE
Veel Russischtalige Joden wonen in Torrevieja,
Spanje, waar verschillende Russische kerken staan,
maar deze vormen geen eenheid. Bid om Gods
leiding en om inzicht in de manier waarop we de
Russischtalige mensen hier kunnen dienen.
5 mei – ZUID AFRIKA
• Bid voor de verkiezingen op 8 mei. Veel
mensen zijn ontgoocheld door corrupte leiders;
daarom zijn er partijen met sterk christelijke
uitgangspunten. Bid om vreedzame
verkiezingen, en dat er rechtvaardige leiders
naar voren komen in deze kritieke tijd.
• Bid dat God het mega
voice solar player project zegent en gebruikt. Er
zijn weer 35 spelers met Dereks onderwijs
verspreid onder bedieningen, Bijbelcolleges en
gevangenissen in Zuid Afrika.
6 mei – ALGERIJE
Het Algerijnse team vraagt om gebed omdat er een
moeilijke en onrustige situatie is ontstaan in hun
land, met protesten en demonstraties als gevolg
van de presidentsverkiezingen, die zijn uitgesteld.
7 mei – INDONESIË
• Bid om Gods bescherming voor directeur
Marcel, die veel op reis is in verschillende
gebieden, om onderwijs en bediening te
verzorgen met gebruik
van Dereks Bijbelonderwijs.
• Bid om een grotere bekendheid van
de DPM-Indonesië website
(https://www.derekprinceindonesia.org/).

–
8 mei – FRANKRIJK
Bid om Gods bescherming voor directeur Marcel,
die veel op reis is in verschillende gebieden, om
onderwijs en bediening te verzorgen met gebruik
van Dereks Bijbelonderwijs.
Bid om een grotere bekendheid van de DPMIndonesië website
(https://www.derekprinceindonesia.org/).
9 mei – ESTLAND/RUSLAND
Deze maand reist de DPM-zendingswerker in
Estland naar Rusland voor bijeenkomsten met
voorgangers in verschillende steden. Hij neemt
boeken van Derek mee voor presentaties en
evangelisatie. Bid om Gods bescherming en zalving
voor hem in deze tijd.
10 mei – RWANDA/BURUNDI
Bid om Gods bescherming voor directeur Marcel,
die veel op reis is in verschillende gebieden, om
onderwijs en bediening te verzorgen met gebruik
van Dereks Bijbelonderwijs.
Bid om een grotere bekendheid van de DPMIndonesië website
(https://www.derekprinceindonesia.org/).
11 mei – ALBANIË
• Bid dat het drukken van nieuwe boeken
geslaagd verloopt; bid om Gods zalving voor
alle betrokkenen.
• Bid om een goede samenwerking met
confessionele kerken en om ontvankelijkheid
voor Dereks onderwijs.
• Binnenkort vinden verkiezingen plaats. Bid
om vrede te midden van de recente protesten;
bid dat God doorgaat met Zijn werk in dit land.
12 mei – FRANKRIJK
• Bid dat meer studenten zich gaan
inschrijven voor de Bijbel Correspondentie
Cursus, en bid dat zij die gestopt zijn de
cursus zullen afmaken. Bid ook voor Catherine
die naast haar andere taken de leiding heeft
over de cursus.
• Blijf bidden om meer ingang bij de Rooms
Katholieke kerk die steeds verder afwijkt: van
het christelijk geloof naar een algemeen geloof
en naar de dialoog met andere religies. Bid dat
de ware gelovigen niet doorgaan
op welke misleidende weg ook.

13 mei – SERVIË
• Bid om gunst bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, opdat DPM in
Servië geregistreerd gaat worden als een nonprofit organisatie; bid dat dit proces soepel en
snel verloopt.
• Bid dat het boek Jezus’ laatste bevel velen
zal inspireren het Goede Nieuws te delen met
hun buren, vrienden en collega’s.
14 mei – OEKRAÏNE
• Bid om de leiding van de Heer voor nieuwe
Russische en Oekraïense vertalingen
van Dereks materialen, en om een geslaagde
uitgave en verspreiding.
• Bid voor de militairen, de gedetineerden en
de mensen in reclasseringscentra,
waar Dereks onderwijs wordt gedeeld.
15 mei – CHINA
• Er zijn dit jaar al verzoeken binnengekomen
om zes titels van Derek Prince te drukken in
China. Bid om wijsheid om te weten welke
boeken het eerst gedrukt moeten worden; bid
ook om de financiën voor het kunnen uitvoeren
van dit en ander drukwerk.
• De druk op de christenen in China gaat
door, onder meer middels een gevaarlijk plan
om de Bijbel te ‘verchinezen’, en delen ervan te
veranderen door ze in lijn te brengen met de
communistische doctrine. Bid dat de Chinese
gelovigen het verschil kennen tussen de echte
Bijbel en deze valse bijbel. Maar bid in de
eerste plaats dat de pogingen van degenen die
dit willen doen worden gedwarsboomd!
16 mei – AUSTRALIË
DPM is de gastheer op een conferentie
in Sydney op 1 juni; het thema is Jezus’ laatste
bevel. Sprekers zijn Ross Paterson, DPMChina directeur, en Patrick Russell, de Australische
directeur van ‘Christenen voor Israël’. Bid voor de
laatste voorbereidingen, een goede respons, de
zalving van de Heer voor deze tijd van onderwijs en
delen, en dat velen gezegend zullen worden door
het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld.

17 mei – DUITSLAND
• Bid dat het team duidelijk onderkent welke
deuren God opent voor het bereiken van de
Duitstalige landen met het onderwijs van
Derek, en dat afleidingen die niet van God zijn
zullen worden vermeden.
• Bid om wijsheid zodat ze weten welke
nieuwe boeken van Derek eerst moeten
worden vertaald en geproduceerd.
• Bid om voortdurende voorziening van God
voor al de taken die Hij het team in Duitsland
heeft opgedragen.
18 mei – SALOMON EILANDEN
• Bid voor diegenen in
het Rove detentiecentrum
die Dereks cursus Fundament van geloof door
Bijbelstudie volgen; bid dat ze een
sterk fundament in Gods Woord en een diepe
gemeenschap met Jezus verkrijgen.
• Bid om veel bezoekers van de Christian
Superstore in Honiara, die Dereks materiaal
verkoopt.
• Bid dat er nog veel meer luisteraars komen
van Dereks dagelijkse radioprogramma.
19 mei – CANADA
• Bid om nieuwe open deuren voor directeur
Bob Yeo en het bestuur, voor het verspreiden
van materiaal in kerken, andere bedieningen,
gevangenissen en de inheemse gemeenschap.
• Bid dat meer mensen in Canada DPM leren
kennen en belangstelling tonen
voor Dereks onderwijs.
20 mei – BELARUS
Bid dat het DPM-team hier meer mensen kan
bereiken en kan helpen God te vinden,
door Dereks onderwijsmateriaal te gebruiken.
21 mei – VERENIGDE
STATEN/SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om wijsheid, een goede gezondheid en
bescherming voor hen die Dereks onderwijs
vertalen en inspreken in het Spaans.
• We zijn van plan audio boeken te
produceren van de Spaanse vertalingen. Bid dat
dit materiaal een grote impact zal hebben op
veel mensen.

–
22 mei – EGYPTE
• God heeft een deur geopend om samen te
kunnen werken in evangelisatie met andere
bedieningen tijdens de Football African Cup
of Nations, die dit jaar in Egypte zal worden
gehouden, te beginnen op 15 juni. Bid dat het
juiste materiaal geselecteerd zal worden om
tijdens dit event te gebruiken; bid dat velen
erdoor tot de Heer zullen komen en veranderd
worden.
• Bid dat meer mensen Dereks onderwijs
zullen ontdekken door middel van online
platforms, in het bijzonder in afgelegen
gebieden.
23 mei – KROATIË
Na maanden van hard werken is het boek Zij zullen
boze geesten uitdrijven uitgegeven in
het Kroatisch!
• Bid dat het boek goed zal worden
ontvangen door de kerkleiders en het Lichaam
van Christus in Kroatië.
• Bid dat Dereks grondige onderwijs en zijn
persoonlijk getuigenis veel Kroatische gelovigen
zal helpen vrij te worden van demonische druk,
zodat ze een overwinnend leven in Christus
kunnen leiden.
• Bid om bescherming voor de uitgave van dit
boek, en dat het geen verdeeldheid zal
brengen, maar eerder mensen zal inspireren de
Bijbel te onderzoeken en antwoorden te krijgen
op hun vragen over dit onderwerp.
24 mei – NOORWEGEN
• Bid dat een goede vertaler zich gaat
aansluiten bij het Noorse team.
• Bid om de zegen van de Heilige Geest voor
de jeugdgroep waarmee het team werkt; bid
speciaal dat ze honger krijgen naar het Woord
van God.
25 mei – RUSLAND
• Een team van DPM is pasgeleden
teruggekeerd van een reis naar het noorden
van Finland, waar ze Russisschsprekende voorgangers hebben ontmoet uit
Finland, Estland, Duitsland en Rusland. Bid om
honger naar God, en naar Dereks materialen,
zodat ze degenen die God zoeken verder
kunnen helpen.

–
Bid dat er meer door God geleide contacten
ontstaan, zodat Dereks materialen op ruimere
schaal verspreid kunnen worden.
•

26 mei – FILIPPIJNEN
• Veel exemplaren van Van vloek naar
zegen in de nationale Tagalog taal zijn samen
met proclamatiekaarten verzonden naar een
bijeenkomst van voorgangers op het
eiland Masbate. Bid dat dit materiaal een
geweldige zegen voor hen zal zijn, en dat ze het
zullen gebruiken om hun gemeenten te
onderwijzen.
• Bid dat het zaad van Dereks onderwijs dat
meer dan 35 jaar lang in de Filippijnen gezaaid
is, zal doorgaan vrucht te dragen.
27 mei – ZWITSERLAND
• Bid om de duidelijke leiding van de Heer
voor directeur Ruedi, wat betreft het lopende
werk en het zendingswerk in dit gebied.
• Bid dat de Heer voorziet in werkers en in
vertaald materiaal waaraan behoefte is voor
verspreiding.
28 mei – KENIA/OEGANDA
Onlangs zijn weer 23.000 exemplaren
van Dereks boeken in de Engelse taal gedrukt voor
verspreiding door heel Kenia en Oeganda. Bid dat
elk boek terecht komt bij de juiste lezer en een
maximale impact heeft in ieder leven.
29 mei – ESTLAND/RUSLAND
• Bid om fondsen en werkers om materiaal te
kunnen vertalen en drukken in het Russisch,
Litouws en Estisch.
• Bid om wijsheid van de Heer voor het
verspreiden van materiaal voor de
Correspondentie Bijbelschool.
• Bid om Gods bescherming voor alle DPMwerkers en hun gezinnen in Estland en Rusland.
30 mei – VERENIGDE STATEN
• Bid om meer contacten met gevangenissen
en hun pastors die Dereks materiaal willen
gebruiken bij hun onderwijs en bediening.
• Bid om een voortdurende toename van het
aantal gedetineerden dat elke maand wordt
bereikt met door hen aangevraagd gratis
materiaal, en dat velen van hen
blijvend worden veranderd.

31 mei – NEPAL
• Bid om financiële voorziening voor het
herdrukken van 19 verschillende titels in
het Nepalees, die momenteel uitverkocht zijn.
• Bid dat veel mensen de
drie hoofddistributeuren in Nepal
zullen bezoeken en de
beschikbare Nepalese boeken aanschaffen.
• Bid dat de staf die hierbij betrokken is
gebruikt zal worden door de Heer om te
bidden met de studenten en hen te
bemoedigen.

om in eenheid te bidden met dit doel.

Juni 2019
Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het
aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
1 Petrus 3:12

1 juni – INTERNATIONAAL
Bid voor de directeuren, staf en zendingswerkers
en hun gezinnen van de meer dan 50 DPMkantoren. Sommigen van hen hebben te kampen
met kanker, andere ernstige
gezondheidsproblemen, en verschillende
crisissituaties. Bid dat ze allemaal zullen wandelen
in een goede gezondheid, in 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 juni – ZUID AMERIKA
Het team in Peru gaat door met het vertalen
van Dereks radio-onderwijs in
het Ayacucho Quechua dialect van Peru en de
buurlanden. Deze boodschappen zullen een vitaal
hulpmiddel zijn voor het toerusten van nieuwe
gelovigen, voorgangers en andere christelijke
leiders.
3 juni – OEKRAÏNE
Er zijn veel vluchtelingen die komen uit het
oorlogsgebied in het oosten, waar gevechten
plaatsvinden met pro-Russische rebellen. De
meesten van hen zijn Oekraïens, maar sommigen
zijn Russisch. Velen zijn tot God gekomen en
hebben behoefte aan gezond onderwijs, zowel in
het Russisch als in het Oekraïens. Bid dat ze
bereikt kunnen worden met Dereks onderwijs.
4 juni – CHINA
Broeder Liang in China schreef het volgende aan
het China-team: De boodschappen van
Derek Prince zijn van alle preken die ik ken de meest
complete. Iedere christen zou zijn boodschappen

moeten bestuderen. Bid dat veel andere Chinese
gelovigen Dereks onderwijs zullen vinden, online,
via apps, of in boeken, en net zo gezegend worden
als broeder Liang.
5 juni – SLOWAKIJE
• Het boek Verzoening is uitverkocht, als
gevolg van de vraag naar onderwijs over het
kruis; de nieuwe versie ervan (Betaald met
bloed) zal het vervangen. Bid dat het vertalen
en redigeren vlot en soepel verloopt.
• Bid dat Dereks onderwijs veel nieuwe
kerkleiders in heel Slowakije zal toerusten, en
hen zal helpen de gelovigen te trainen en
bekrachtigen voor de bediening.
• Bid om een groeiende honger onder de
Slowaakse bevolking naar het Woord van God
en Zijn aanwezigheid.
6 juni – MYANMAR
• Bid om een geslaagde herdruk van zeven
Birmese boeken van Derek en om een ruime en
effectieve verspreiding van deze titels.
• Bid dat er een nieuwe vertaler beschikbaar
komt die kan helpen de productie van nieuw
materiaal te bespoedigen.
7 juni – VERENIGDE STATEN
• Bid om door God geleide contacten met
meer voorgangers en bedieningsleiders
die Dereks onderwijsmaterialen willen
gebruiken voor onderwijs en bediening.
• Bid dat het bestuur wijze beslissingen
neemt wat betreft de werkzaamheden en het
zendingswerk van het V.S.-kantoor: het werk
blijft zich uitbreiden.

8 juni – AUSTRALIË
• Het gevangeniswerk in oostelijk Australië is
goed ontvangen, maar er moeten meer levens
door worden aangeraakt. Bid om uitbreiding
naar andere gebieden, en dat meer
gevangenispastors Dereks boeken en dvd’s
gaan gebruiken.
• Bid dat God zal werken onder de inheemse
bevolking van Australië – dat hun ogen en oren
open zijn voor het Evangelie, zodat ze zullen
zien en horen, zich bekeren en genezen worden
(zie Jesaja 6:10).
• Bid om de zalving en gunst van God voor
de DPM-werkers in
Alice Springs en Arnhemland.
9 juni – TSJECHIË
• Bid dat Dereks onderwijs het geloof van de
Tsjechische christenen zal versterken, en hen
zal helpen groeien in hun relatie met de Heer.
• Bid dat het nieuwe Tsjechische boek Gods
Woord geneest duidelijkheid, begrip en
antwoorden zal geven over het onderwerp
genezing, en dat het Gods genezende kracht zal
openbaren aan hen die dat nodig hebben.
10 juni – KENIA/TANZANIA
Een zending van 12.000 Swahili Bijbels, die zes
maanden geleden zijn besteld voor verspreiding in
dit gebied, had na drie maanden moeten arriveren.
Dit is nu uitgesteld tot augustus of september. Bid
dat er geen verdere vertraging zal ontstaan bij het
drukken en verschepen, aangezien veel mensen
erop wachten hun eigen Bijbel te hebben,
sommigen voor de eerste keer. Hierdoor kunnen ze
bezig gaan met Dereks Fundament van geloof door
Bijbelstudie, wat ze dan ook zullen ontvangen.
11 juni – NOORWEGEN
• Bid dat de nieuwe proclamatiekaarten
de Sami bevolking in het noorden zullen
bereiken, zodat er veel gebeden en
proclamaties zullen worden uitgesproken over
families, steden en scholen.
• Bid om meer partners die willen voorzien in
meer fondsen voor het zendingswerk van dit
jaar.

12 juni – FRANSTALIG AFRIKA
30 van Dereks Franse boodschappen op
dvd zullen samen met Franse boeken worden
gegeven aan een groep van 27 Franse voorgangers
die in april een MET
(Missionary Exposure Training) hebben afgerond,
en aan een Engels en Frans sprekende groep die de
training in juni zal afsluiten.
Bid dat dit materiaal een grote zegen zal zijn en
vrucht zal dragen in hun bedieningen.
13 juni – FRANKRIJK
• De Studiegids die hoort bij 30 audio/video
boodschappen in 13 talen zal binnenkort
worden gedrukt. Bid dat dit hulpmiddel goed
gebruikt gaat worden in huiskringen,
studiegroepen, kerken, thuis enz.
• Bid dat directeur René en zijn vrouw
Jacqueline verfrist en bemoedigd worden in
hun visie; bid om Gods kracht in hun leven en
om geestelijke bescherming voor hun kleine
team en hun gezinnen.
14 juni – SERVIË
• Bid om een nieuwe periode van
persoonlijke en openbare evangelisatie hier, en
dat Dereks onderwijs hierbij wordt gebruikt.
• Bid dat Dereks materiaal het geloof van veel
christenen zal bemoedigen en versterken, en
hen zal helpen een intieme relatie met Christus
te ontwikkelen, en effectieve discipelen te
worden.
15 juni – CENTRAAL/ZUID AMERIKA
• Bid voor hen die audio- en gedrukt
materiaal van Derek in het Spaans vertalen,
proeflezen en opnemen.
• Bid dat het netwerken zal toenemen met
bedieningen, kerken en leiders
die Dereks Spaanse materiaal kunnen
gebruiken.
• Bid om een groeiende bekendheid en
gebruik van de DPMSpaanse website, app en social media.
16 juni – ZIMBABWE
• Bid om leiding en wijsheid van de Heer bij
het verspreiden van de 4.000 exemplaren
van Life-Changing Spiritual Power die
momenteel worden gedrukt.

(In de fondsen hiervoor werd voorzien
door DPM-Nieuw Zeeland.)
• Bid dat levens van mensen worden
veranderd terwijl ze dit boek lezen.
• Bid om gunst bij de kerkleiders in elke van
de 10 provincies van Zimbabwe.
17 juni – VIETNAM
De regering heeft nu toestemming gegeven voor
het drukken van nog eens 10 titels van
Derek Prince! Bid dat veel mensen deze gratis
hulpbronnen zullen downloaden van de DPMVietnam website (https://vi.dpmvietnam.org/) en
rijk gezegend worden door het onderwijs.
18 juni – CAMBODJA
Bid dat er veel meer gelegenheden komen om
Bijbeltraining seminars te houden voor voorgangers
en leiders in heel Cambodja; bid dat degenen
die Dereks onderwijsmateriaal ontvangen het
enthousiast zullen gebruiken om hun eigen
gemeenten onderwijs te geven.
19 juni – RUSLAND
Een gezamenlijke evangelisatie actie staat gepland
voor augustus in Helsinki, Finland, en voor juli 2020
in Dresden, Duitsland. Dereks materiaal wordt
momenteel klaargemaakt voor de seminars in
Duitsland van deze herfst. Bid dat alles goed
verloopt voor hen die deze bijeenkomsten
voorbereiden.
20 juni – ISRAËL
• Bid dat God de gelovigen hier bemoedigt,
aangezien velen de enige gelovigen zijn in hun
familie. Toch blijven ze trouw aan de Heer,
soms al jarenlang. Bid dat de Heer Zich ook aan
hun familieleden openbaart.
• Bid om bescherming voor de soldaten,
mannen zowel als vrouwen, die dienen in het
leger, de Israeli Defense Force. De meesten zijn
jong en dragen een grote verantwoordelijkheid.
Bid dat Christus hen naar Zich toe zal trekken.
21 juni – HONGARIJE
• Bid om nieuwe contacten met personen, en
ook met boekwinkels die Dereks materiaal in
hun voorraad willen opnemen.

Bid om gelegenheden om Dereks onderwijs
te delen met meer kerken, en bid dat die bereid
zijn dit materiaal te gaan gebruiken.
• De Hongaarse bevolking is teleurgesteld in
de politiek, de economie en de leiders van hun
land. Bid dat de Heer velen tot Zich trekt en Zijn
doelen uitwerkt in dit land.
•

22 juni – JAPAN
• Bid om Gods bescherming, een goede
gezondheid en zalving voor de beide vertalers
die Dereks boeken en onderwijsbrieven
doorwerken.
• Bid dat nog veel meer mensen de
tweetalige DPM-Japan website gaan bezoeken
(https://ja.derekprince.jp/), en dat ze het gratis
materiaal dat daar verkrijgbaar is
zullen aanschaffen.
23 juni – FILIPPIJNEN
• Bid dat de promotie van de DPMFilippijnen website (www.dpmphilippines.org/)
mensen zal aanmoedigen al het gratis materiaal
voor Bijbelonderwijs dat ze daar kunnen
vinden, aan te schaffen.
• Bid dat de
‘Intercessors for the Philippines’ (IFP), die
voorbede doen voor dit land, bereid zullen
zijn Dereks onderwijs te promoten bij hun 3
miljoen leden.
24 juni – SYRIË
• Bid dat de Kerk een plaats van genezing zal
zijn voor de tienduizenden mensen die ernstig
getraumatiseerd zijn door de oorlog; bid dat ze
de genezende kracht van Jezus zullen vinden,
en dat Dereks materiaal de mensen dicht naar
God zal trekken.
• Bid dat Dereks onderwijs de jonge mensen
zal helpen een openbaring van Jezus Christus te
krijgen, zoals de apostel Paulus die had, bijna
2.000 jaar geleden.
25 juni – NEDERLAND
Het boek Uitzien naar de komst van Jezus kon voor
de maand mei gepubliceerd worden, dankzij de
extra inspanning van de vertaler! Bid dat degenen
die het lezen beginnen te verlangen naar de
terugkomst van Jezus, in plaats van alleen bezig te
zijn met de dingen van deze wereld.

26 juni – MONGOLIË
Bid dat het nieuwe project geslaagd zal verlopen:
16 boeken van Derek die al in het Mongools zijn
vertaald, zullen worden omgezet
naar audioboeken, zodat jong en oud, christen en
niet-christen, ze kan downloaden en beluisteren
op smartphones, tablets en computers. Pastor B.,
die de leiding heeft over Dereks Mongoolse
materiaal, zegt: De gratis hulpbronnen zullen
duizenden Mongoolse mensen in staat stellen los te
komen van een toestand van onkunde, en te
groeien naar de gezindheid van Christus.
27 juni – ZUID AFRIKA
• Bid voor het vertalen, redigeren en drukken
van een aantal boeken in het Afrikaans.
• Bid dat de nieuwe radiostations
die Dereks onderwijs zullen gaan uitzenden veel
luisteraars bereiken en goede feedback
ontvangen.
• Bid dat meer radiostations Dereks materiaal
zullen aanvragen.
28 juni – POLEN
• Bid om een goede samenwerking met de
leiders van de kerken, en dat ze bereid zullen
zijn Dereks onderwijs te delen met hun
gemeenten.
• Bid dat meer vrijwilligers, vertalers en
proeflezers het team komen versterken.
• Bid dat de nieuwe website
(www.derekprince.pl) een bron van geestelijke
voeding en bemoediging zal zijn voor veel
gelovigen.
29 juni – NOORD AFRIKA
Bid om een veilig transport van Dereks boeken van
Malaga, Spanje, naar Marokko en andere landen in
Noord Afrika.
30 juni – NIEUW ZEELAND
Het DPM-team hier houdt van 15-19
juli bijeenkomsten in Christchurch met de
zendingsdirecteuren uit Zuidoost Azië en het
Indiase subcontinent, om te bidden en de
toekomstige activiteiten te bespreken voor dit
uitgestrekte gebied. Bid om Gods bescherming
onderweg en Zijn leiding en wijsheid voor Zijn
plannen voor de volgende twee tot vijf jaar. Bid dat

allen zullen horen wat de Geest van God wil zeggen
met betrekking tot hun landen.

