Gebedskalender
01

Arabische jongeren

Arabische jongeren groeien
in veel gebieden op te midden
van oorlog en haat. Bid dat ze
de vrede van Jezus Christus in
hun leven leren kennen en om
zich heen zullen uitdelen.

02

Arabieren in Israël

Arabieren in de staat Israël
(20%) hebben een lastige
positie: waar horen ze bij?
Bid dat steeds meer van hen
bij het Koninkrijk van God gaan
horen, al dan niet via onze
radio-uitzendingen.

03

Atjeeërs (Indonesië)

Dank dat mensen geraakt
worden door de uitzendingen
en bid dat ook het gesloten
deel van het eiland Atjeh
bereikt wordt.

04

Belgen

In Vlaanderen kunnen mensen
24 uur per dag luisteren naar
internetradio TWR.be. Bid dat
mensen in het grote aanbod
op internet TWR zullen vinden
en zo met het Evangelie in
aanraking komen.

05

Kabyle (Algerije)

Bid voor het NederlandsAlgerijnse echtpaar dat voor
TWR onder de Berber Kabyle
werkt. Bid om geopende harten
onder deze bevolkingsgroep
voor het Evangelie.

06 Noord-Koreanen

Dank dat er elke avond
uitzendingen zijn. Bid dat veel
mensen ze horen en erdoor
bemoedigd worden.
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17 Palestijnse gebieden

danks
Bid oren
de luisteraar
mee vo
ewerkers
en TWR-med
wereldwijd

07 Kashmiri’s

Bid dat de uitzendingen dit
volk kunnen blijven bereiken.
In India verhindert de overheid
het TWR-team om contact
met luisteraars te houden.

08 Koerden

Verspreid over het MiddenOosten wonen zo’n 40 miljoen
Koerden. Velen van hen
koesteren het ideaal van een
eigen staat. Bid dat ze hun
thuis zullen vinden in Christus.

09 India - jongeren

Veel jonge mensen in
India worstelen met een
pornografieverslaving of zware
depressiviteit. Bid dat TWR
hen zal bereiken. Bid ook om
wijsheid voor het nazorgteam
van TWR dat hier veel mee te
maken heeft.

10 Iraniërs

De Iraanse kerk is een van de
snelst groeiende ter wereld.
Dank God voor het netwerk
van contacten dat TWR in Iran
heeft en voor de conferenties
die TWR voor Iraniërs houdt
elders in de regio.

11 Limbu (Nepal)

Dank dat de Limbu program
ma’s in hun eigen taal
hebben. Bid dat er genoeg
uitzendmogelijkheden blijven.
Door toegenomen druk van de
regering zijn sommigen bang
om te luisteren.

12 Luo (Kenia)

De Luo wonen in het westen
van Kenia en zijn verwant
aan de Masai. De Luo zijn
voornamelijk christen, maar
vaak met een ‘liberale’ inslag.
Bid dat de gezondheidsradioprogramma’s in de Luo
taal een zegen mogen zijn
en dat ze hun geloof mogen
versterken.

13 Nederlanders

Ook in Nederland is via
internet en radio het Evangelie
te horen. Bid dat het mensen
zal versterken in hun geloof en
dat anderen de weg naar God
vinden.

14 Oeigoeren (China)

De overheid houdt hen
streng in de gaten. Bid dat de
programma’s die uitgezonden
worden vrede mogen brengen.

15 Oezbeken

Voor christenen in
Oezbekistan lijkt er iets meer
vrijheid te komen. Bid dat deze
ontwikkeling doorzet en dat
meer mensen openstaan voor
de radio-uitzendingen van
TWR.

16 Oromo (Ethiopië)

De Oromo zijn de grootste
etnische bevolkingsgroep
van Ethiopië, onderverdeeld
in subgroepen die deels
christelijk zijn en deels
islamitisch. TWR zendt
radioprogramma’s uit gericht
op de moslim Oromo. Bidt dat
zij hun harten openstellen voor
het Evangelie.

Voor de Arabische inwoners
van de Palestijnse gebieden
zijn er grote culturele en
religieuze barrières om tot
geloof in Christus te komen.
Dank God voor de weinigen
die naar christelijke radio
luisteren. Vraag om zegen over
het contact met hen door het
nazorgteam.

18 Papoea’s (Indonesië)
Op het Indonesische eiland
Papoea wil TWR graag
uitzenden. Bid dat de juiste
partners gevonden worden
en dat de uitvoering van de
plannen voorspoedig gaat.

19 Punjabi’s (Zuid-Azië)

Met behulp van de Silk Road
Transmitter worden allerlei
bevolkingsgroepen in onder
andere Pakistan in hun eigen
taal bereikt. Bid dat deze
uitzendingen goede voortgang
mogen houden en dat onze
werkers veilig zijn in dat land.

20 Roma

Radio is erg belangrijk voor
de Roma, want velen kunnen
niet of slecht lezen. Bid dat ze
geraakt en bemoedigd worden
door de programma’s.

21 Russen in Israël

Relatief veel Russische
Joden in Israël kampen met
verslaving en sommigen
belanden zelfs op straat. Bid
voor het nieuwe TWR-project
waarbij Messiasbelijdende
Joden speciale Russischtalige
audiospelers aan hen geven.

22 Siberiërs (Rusland)

Dank voor het enthousiaste
team dat de programma’s
verzorgt en steeds weer
nieuwe wegen vindt om breder
uit te zenden.

27 S
 onghai

(West-Afrika)

23 S
 enoufo

(West-Afrika)

De Senoufo leven in Ivoorkust,
Mali en Burkina Faso, in het
overgangsgebied tussen
voornamelijk islamitisch
gebied en de animistische en
christelijke stammen in het
zuiden van West-Afrika. Bid
dat Senoufo die hun hart aan
Christus willen geven niet
worden verstoten of vervolgd.

De Songhai wonen met name
langs de rivier de Niger. De
meesten van hen zijn in naam
moslim, maar vermengen
dat vaak met traditionele
godsdienst. De Songhai zijn
een van de minst bereikte
bevolkingsgroepen. De
recente crisis en behandeling
door mede-moslims die de
levens en cultuur van mensen
verwoesten, maken dat ogen
en harten opengaan voor het
Evangelie. Bid dat veel Songhai
zullen kiezen voor de enige
Naam die gegeven is.

24 Serere (Senegal)

De Serere wonen vooral
in Senegal en daarnaast in
Mauritanië en Gambia. De
Serere hebben zich lang
verzet tegen de expansie
van de islam. In de 20e eeuw
hebben de meesten van hen
zich echter bekeerd tot de
islam. Vergeleken met andere
groepen in Senegal, staan de
Serere het meest open voor
het Evangelie. Bid dat velen
het Evangelie zullen horen,
voordat de open deur gesloten
wordt.

25 Syriërs

Veel Syriërs zijn op de vlucht
en leven onder moeilijke
omstandigheden. Bid dat ze
op die plekken waar zij nu
zijn, bereikt worden met de
boodschap van het Evangelie.

26 S
 omaliërs

(Kenia en Somalië)

Bijna alle Somaliërs zijn
moslim en hebben een strak
clanverband. Daardoor is er
weinig openheid voor het
Evangelie en worden
christenen zwaar vervolgd.
Toch blijkt uit reacties van
luisteraars dat er op individueel
vlak wel interesse is. Bid dat
meer Somaliërs hun hart
openstellen voor Christus.

28 Tadzjieken

Onder de Tadzjieken zijn
uitermate weinig christenen
en veel extreem conservatieve
moslims. Laten we om de
gelovigen en de zoekenden
heen staan met een muur van
gebed.

29 Tamils (Sri Lanka)

Dank voor de overweldigende
groei van de luistergroepen.
Bid dat de groepen trouw
blijven luisteren.

30 Toeareg

De Toeareg zijn vanouds
een een relatief klein Berber
volk dat door de Sahara
en Sahel-woestijn trekt. Ze
hebben geen eigen land. Hun
voertaal is Tamasheq. Op de
radioprogramma’s voor hen
komen veel reacties. Bid dat
de Toeareg het Evangelie dat
zij horen aan elkaar zullen
doorgeven.

31 Turken

TWR steunt christelijke
radiomakers op verschillende
plekken in Turkije. Dank God
voor hun enthousiasme en
bid voor een zegen als ze hun
plannen maken.
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