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Als wij opstaan, schijnt Hij door eenheid en gerechtigheid 
Een boodschap en bijbelstudie van Amelia Gavidi 

 
De zon komt op boven de Stille 
Oceaan en reist van daaruit de 
wereld rond. 

Een nieuwe dag begint, 
maar vanuit de wereld om ons 
heen is nog steeds de roep om 
gerechtigheid te horen. 
"Gerechtigheid! Waar is nog 
gerechtigheid? Zal het ooit 
komen?" 

Dit is een wereld zonder 
gerechtigheid. Vele miljoenen 
levens worden verpest door 
onrecht en verdeeldheid. De 
media vertelt ons elke dag over 
geweld en genderdiscriminatie die de 
slachtoffers - vaak vrouwen en kinderen van 
alle leeftijden of sociaal -economische 
statussen, arm of rijk, in vrede of 
oorlogsgebied - respecteren noch 
beschermen.  

Vreselijke lichamelijke , emotionele en 
psychologische trauma's worden veroorzaakt 
door uitbuiting, intimidatie, terreur, 
pesterijen, vernedering, lichamelijk letsel, 
invaliditeit en de dood. Velen worden niet 
geïdentificeerd. Vaak faalt het rechtssysteem, 
dat juist is ontworpen om iemand te 
beschermen en het recht te laten zegevieren.  

Regeringen hebben moeite de manieren 
te ontdekken, waarop ze het probleem van 
onrecht, dat door zo veel verschillende 
factoren wordt veroorzaakt, kunnen oplossen. 

De wereld ziet gerechtigheid als... de 
uitvoering van wetten die bepalen wat juist is 
op basis van de principes van billijkheid en 
correctheid en beloont ook op basis van deze 
principes. 

Mozes herinnert ons hieraan als hij zegt 
"Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want 
al Zijn wegen zijn een en al recht. God is 
waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en 
waarachtig is Hij." (Deut. 32:4, HSV). 

Wij dienen slechts God! De God Die 
altijd eerlijk is. Die altijd de juiste beslissing 
neemt. Alleen Hij kan gerechtigheid en 
eenheid brengen voor iedere persoon, familie, 

gemeenschap of land. Wij 
veranderen, maar deze 
genadige God verandert nooit. 

Als Christenen zien wij 
om ons heen onrecht en chaos. 
Hoe reageren wij daarop? 

Wij kunnen onze ogen 
daar niet voor gesloten houden. 
Ja, we hebben wereldwijde 
organisaties en regeringen die 
bewustheid creëren en 
projecten introduceren om het 
voorkomen van geweld en 
misbruik van vrouwen en 
kinderen en alle vormen van 

onrecht te verminderen. Als gelovigen hebben 
wij hierin een belangrijke rol. Samen moeten 
we opstaan en ons licht laten schijnen. We 
moeten "recht doen aan de geringe en de 
wees, de ellendige en de arme gerechtigheid 
bewijzen. De geringe en de arme bevrijden, 
hem aan de hand van de goddelozen 
ontrukken." Psalm 82:3-4, HSV.  Dit kunnen 
we niet vanuit eigen kracht en wijsheid doen, 
we hebben daarvoor de hulp van onze grote 
God nodig, "Wiens wegen recht zijn". 

Ik moet denken aan het verhaal van de 
vijf dochters van Zelafead, van het geslacht 
Manasse, zoon van Jozef in Numeri 27: 1–11 
HSV. Zij werden geconfronteerd met onrecht 
toen hun vader stierf in de woestijn voordat zij 
de rivier de Jordaan overstaken, zelfs voordat 
zij in Kanaän, het beloofde land, kwamen. Er 
vond een volkstelling van mannen plaats als 
voorbereiding op het verdelen van het land in 
Kanaän, het beloofde land. De vijf dochters 
hadden geen recht op een aandeel omdat zij 
vrouwen waren.  

Ik wil drie belangrijke lessen delen over 
deze dappere jonge vrouwen. Als Christenen 
kunnen wij wat van hen leren en toepassen in 
het brengen van gerechtigheid naar de 
mensen om ons heen en in de wereld.  
1. Ze stonden op in gerechtigheid en 

eenheid. Zij geloofden in Gods beloften 
over Kanaän en Gods belofte van een 
erfdeel voor elke familie. Er was niets 
dat hen ervan zou weerhouden naar de 

Amelia Gavidi 

BWUSWP President 
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heilige tent te gaan. Samen hadden ze 
het geloof hun vaders erfdeel op te 
eisen en zij deden dit in de 
tegenwoordigheid van God.  

2. Ze stonden op vanwege hun probleem. 
Ze hadden geen recht op een deel van 
het land, omdat hun vader in de 
woestijn was gestorven zonder een 
mannelijke erfgenaam. Samen stonden 
ze voor God en Mozes en 
presenteerden ze hun probleem. 

3. Ze stonden moedig op: de vijf dochters 
van Zelafead hielpen bij het formuleren 
van een nieuwe wet dat vrouwen, die 
geen broer hadden, hun erfelijk bezit 
zouden krijgen. Zij hadden de moed op 
te staan en hun zaak voor God te 
verdedigen, Die rechtvaardig en eerlijk 
is. 
 
Gods gerechtigheid gaf hen de moed 

een stap in geloof te zetten. Door dit te doen, 
was voor hen het onmogelijke mogelijk. God 
moet de bron zijn van ons geloof. In geloof 
moeten we verder kijken dan onze 

beperkingen. God heeft de macht de 
belemmeringen van de wereld te doorbreken 
en Hij staat altijd aan onze kant als we samen 
met Hem werken. "Want de HEERE heeft het 
recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; 
voor eeuwig worden zij bewaard." (Psalm 
37:28 HSV). 

Laten we opstaan en ons licht laten 
schijnen in gerechtigheid en eenheid, terwijl 
we vol vertrouwen en moed voort gaan, 
gelovend in de God van gerechtigheid, onze 
Rots en Grote Opdrachtgever, die naast ons 
staat. 

Laten we elk slachtoffer van misbruik en 
geweld overal ter wereld gedenken tijdens de 
Wereldgebedsdag van de Baptistenvrouwen. 
Bezoek slachtoffers, praat met ze, kom voor ze 
op en bid met ze.  

Ga! 
Laat je licht schijnen! 
De glorie is aan God. 

Moge de Heer jullie allemaal zegenen. 
 

Amelia Gavidi 
BWUSWP President 2014-2019 

 
Waarom een gebedsdag? 

 
De Baptistenvrouwen Gebedsdag is een 
gezegende uiting van saamhorigheid die 
wordt gedeeld door Baptistenvrouwen overal 
ter wereld. Elke gebedsdag kent twee 
essentiële actieve ingrediënten: bidden en 
geven. Als we één worden met onze 
Baptistenzusters uit de hele wereld, leggen wij 
ons erop toe om elkaar in gebed voor de Heer 
te brengen en te steunen omdat we weten dat 
hier grootse en geweldige dingen uit voort 
komen. We horen bij elkaar en dit is een 
manier waarop wij solidair naast elkaar 
kunnen staan.  

De collecte tijdens de Gebedsdag is zo 
belangrijk omdat het de ENIGE PER JAAR IS en 
daar alle hard benodigde middelen van 
worden betaald voor alle activiteiten van de 
BWA Vrouwenafdeling en de Continentale 
Unies, inclusief Gebedsdagprojecten. Als we 
delen met onze zusters worden we hun 
partners door hun het gereedschap te geven 
dat ze nodig hebben om een verschil voor 

Gods Koninkrijk te maken in hun eigen 
omgeving.  

Kijk op 
www.facebook.com/BWAWomensDepartment/ 

voor meer informatie over het wereldwijde 
bereik van deze beweging en over de 
Gebedsdag. U vindt daar foto's van enkelen 
van de duizenden vrouwen die hieraan 
deelnemen. Stuur uw eigen foto's om ze toe 
te laten voegen aan de pagina. Uw evenement 
kan één of twee uur duren of een heel 
weekend. 

In dit programmaboekje staan allerlei 
materialen waar u uit kunt kiezen. Gebruik de 
materialen waarvan u denkt dat ze het beste 
passen bij de vrouwen in uw groep. Kijk op 
www.bwawd.org/extra-resources voor ideeën 
hoe u uw Gebedsdag-viering kunt plannen, 
creatieve ideeën om uw ervaring te 
versterken, de geschiedenis van de 
Gebedsdag, video's en andere middelen. 
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Plan je Dag van Gebed 
1. Bid  
Gebed is het fundament van de Vrouwenwereldgebedsdag ervaring. Laat de werkgroep ruim van 
tevoren beginnen met gebed en voorbede voor deze grote gebeurtenis op maandag 6 november 
2017. (of op een van de volgende dagen in deze week ) 

 
September 2018 (2 maanden van tevoren). 
Als plaatselijke vrouwengroep bidden we ervoor dat de werkgroep wijsheid en duidelijkheid mag 
ontvangen om de Gebedsdag op de juiste manier in te vullen. We bidden dat het duidelijk mag 
worden om het programma: 

• rondom maandag 5 november 2018  te organiseren.  

• te gebruiken voor een zondagdienst waarin de hele gemeente wordt betrokken.  

• samen met andere Baptistengemeenten te gebruiken.  

• naar eigen inzicht te gebruiken zo dat het voor jouw gemeente werkt.  
 

We bidden voor de leiding van die dag. We bidden dat ze beschermd mogen worden voor allerlei 
tegenslag die de voorbereidingen zouden kunnen vertragen.  

 
Oktober 2018 (1 maand van tevoren). 

• We bidden dat iedereen die deze dag zal bijwonen, zal ervaren hoe God hen wil gebruiken 
om in de eigen gemeenschap Zijn licht te laten schijnen. 

• Laat de datum (rondom 5 nov. 2018 ) van de Wereldvrouwengebedsdag vanaf de eerste 
week in oktober elke week afkondigen vanaf de kansel. In de trant van: nog maar 5 weken, 
4 weken, etc. Kondig ook aan dat er een 24-uurs gebedstijd op Facebook te vinden is. 
https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen voor meer info. 

• Maak mooi versierde inzamel enveloppen, met daarop datum, tijd en plaats en deel die in 
de eerste week van Oktober alvast uit aan alle vrouwen in de gemeente. 

• Maak voor de weken daarna kleine herinneringen (hartjes, naar eigen inzicht gehaakte of 
gevlochten boekenleggers in de kleuren van de verschillende continenten en wit voor het 
Algemene Bestuur, sleutelhangers) met daarop nogmaals datum, tijd en plaats en deel die 
in de komende weken uit. 

• Of maak deze herinneringen als uitdeelcadeautje op de dag zelf voorzien van de 
Wereldgebedsdagtekst 2018:  
"Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is 
waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij." (Deut. 32:4, HSV)  

• Maak of zoek mooie dingen om de zaal te versieren. 

• Zoek een mooie gevlochten mand om de inzamel enveloppen te verzamelen. 
 

Oktober 2018 2 weken van tevoren. 
De plaatselijke vrouwengroep bidt  speciaal voor de werkgroep. 
Elk lid van de werkgroep pauzeert deze week 15 minuten. Zij gebruikt deze 15 minuten om: 

• te danken voor alle werkgroepen in de wereld die ook bezig zijn met de voorbereidingen in 
hun gemeenschap. 

• mediteert over het thema van dit jaar. 

• God te danken – Hij is de Enige bron van Het Licht. 
 

  

https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen
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2. Werk!   
 

Uitnodigingen 
• Maak uitnodigingen. 

• Wanneer jouw groep een facebook page of een WhatsApp groep heeft, gebruik deze dan 
om de vrouwen uit te nodigen.  

• Zet een aankondiging in het gemeenteblad of op het mededelingenblad. 

• Presenteer een sketch of video gebaseerd op het thema om de vrouwen uit te nodigen.  

• Presenteer dit tijdens de mededelingen in de zondag dienst of op andere gelegenheden. 

• Hang posters op, roep op tot voorbede en laat iedereen in jouw gemeenschap weten  

• dat er een Wereldvrouwengebedsdag plaatsvindt.  

• Geef aan dat er ook individueel thuis gebeden kan worden via de 24 uurs Facebookpagina 
op 5 november de hele dag vanaf 12 uur ’s nachts.  

• Geef aan dat iedereen zelf thuis voor de gebedsonderwerpen kan bidden via de website 
van de Nederlandse Baptisten Unie.  

 

Programmauggestie voor een één of twee uur durende Gebedsbijeenkomst. 
 

Welkom  
Lied: Wij zusters hier samen gekomen, lied 585 uit Liederen voor de Gemeentezang 
Gebed 
Met de groeten van de Wereld Presidente Ksenija Magda 
Lied:  
Bijbelstudie uit het programma 
Lied: 
Getuigenis uit het programma  
Pauze met een Oceanisch hapje???  
Uitleg belang van de collecte 
Gebedsbijeenkomst in groepen (plaats een elektrisch theelichtje in het kruis op de grond, zie ideeën 
hieronder.) 
Collecte 
Eventueel Powerpoint  Weave the People Together (www.bwawd.org  zie Dop Extras) en uitleg in dit 
programmaboekje: Mensen samenweven. 
Slotgebed 
Slot Lied (in een kring met elkaar verbonden) Wij reizen met elkander: Lied 481 vers:4 
Uitdelen herinneringscadeautje (gevlochten of gehaakte boekenlegger in de kleuren van de 
continenten., zie elders voor de kleuren) 
 

Decoratie en inrichting van de zaal  
• Print het themavers voor de Gebedsdag 2018 om uit te delen als boekenlegger en als 

Poster:  "Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. 
God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij." (Deut. 32:4, HSV)  

• Bereid 7 plekken van gebed in de zaal voor. Je zou ze met de 7 verschillende kleuren van de 
continenten kunnen versieren. Dit zijn: Afrika – paars. Azië – licht blauw. Caraïben - groen. 
Europa – donkerblauw. Latijns-Amerika: geel. Noord-Amerika – oranje. Leg hierop de 
voorbeden voor dit continent. Ook zou je hier meeneemkopieën kunnen neerleggen 
waarop de projecten vermeld staan die door de Wereldvrouwengebedsdag worden 
ondersteund.  

• Je zou een tafel in het midden van de ruimte kunnen zetten waar een kaars op staat die 
tijdens de gebeden brandt. 

http://www.bwawd.org/


 
7 

• Maak een bord waarop de betekenis van deze brandende kaars geschreven staat. 
Bijvoorbeeld: “Deze brandende kaars of lamp doet ons denken aan Gods glorie die door het 
nederigste vat schijnt.”  Het herinnert ons ook dat Gods glorie op dit moment op ons schijnt 
omdat anderen in deze wereld vandaag voor ons bidden. Plaats dit bord naast de kaars (of 
lamp).  

• Zet een globe in het midden of hang een wereldkaart op en plak op de landen strikjes in de 
bijbehorende kleur als iedereen voor een land gebeden heeft. Laat dit aan de gemeente 
zien en vertel erover in de dienst.  

• Maak met stroken papier of stof een kruis op de grond. Hierin kan een elektrisch theelichtje 
geplaatst worden als een groepje gebeden heeft voor een continent tijdens de 
gebedsronde.  

• Speel eventueel muziek op de achtergrond.  

• DVD’s, Powerpoints over de verschillende landen kunnen ook worden afgespeeld.  

• Gebedswandeling: buiten in de omgeving van de plaats van samenkomst. Ga in groepjes op 
stap en bid ondertussen voor je omgeving: de buren van je kerk, de school die er staat, de 
winkeliers, de jeugdcentra, de mensen in de cafés, hotels en restaurants, voorbijgangers, 
etc.  

• Kun je niet naar buiten: plak foto’s van die onderwerpen op karton en leg ze verspreid in de 
ruimte neer en doe de gebedswandeling binnen.  

• Ontbijtgebedsbijeenkomst of dinergebedsbijeenkomst. (Eet van te voren met elkaar)  

• Bedenk dat Azië (lichtblauw) deze 5 jaar onze gebedspartner is en extra aandacht verdient.  

• Kijk voor meer inspiratie op de website www.bwawd.org 
 

3. Collecte 
Deze is bestemd om onze hele Baptisten Vrouwen Organisatie draaiende te houden plus alle 
wereldwijde projecten van de BWA. Ja, u leest het goed: de overkoepelende BWA Vrouwenafdeling 
en elk Continentaal Bestuur is afhankelijk van deze ENE dag als hoofdinkomen. Maak van tevoren 
daarom iedereen enthousiast om meer te geven dan vorig jaar, omdat ook de Baptisten Vrouwen 
getroffen zijn door de financiële crisis. Vertel over de verbondenheid met alle Baptisten vrouwen van 
de hele wereld en het belang van deze collecte. We geven het tenslotte niet voor onszelf maar om de 
wereld voor Christus te winnen! 

 
Verdeling van de Gebedsdag Collecte 
De helft van de ontvangen giften blijft in het eigen werelddeel (continent) om te worden gebruikt 
voor hun missies en projecten. Ook de Besturen van die Werelddelen zijn allemaal voor het grootste 
gedeelte afhankelijk van de opbrengst van deze ENE collecte. De andere helft gaat naar het 
internationale kantoor van de BWA Vrouwenafdeling om de organisatie draaiende te houden en voor 
verschillende andere doeleinden. We wijzen er nog even op dat al het werk van de Besturen 
vrijwilligerswerk is. De enige betaalde posities zijn die van de uitvoerende directeur van de 
overkoepelende BWA Women’s Department (is nu een tijdelijk persoon) en die van de parttime 
boekhoudster. Dit zijn posities die dagelijks aandacht vragen. Hiervoor worden aparte giften 
gevraagd om hen te ondersteunen. 

 
 

http://www.bwawd.org/
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Met de groeten van de Presidente 
Ksenija Magda 

 
De verlokkingen van 
individualisme en 
afzondering zijn gevaarlijk 
voor een Christen. Als jonge 
studente op de bijbelschool 
geloofde ik echt dat ik beter 
af was in mijn eentje, dan als 
deel van wat mij toe leek: 
een kerk van onvolwassen en 
egocentrische Christenen. 
Maar ik heb te veel gezien 
om me vast te blijven houden 
aan mijn jeugdige 
zelfingenomenheid! We 
hebben elkaar nodig! 

Ik heb ontdekt dat veel vrouwen zich 
verlaten voelen omdat ze worden overweldigd 
door verkeerde overtuigingen: "je bent niet 
goed genoeg", "je bent het niet waard", "je 
bent dom," "een opleiding voor jou is 
verspilling," en zo voorts. Velen voelen het 
geweld van misbruik en zijn fysiek, emotioneel 
en geestelijk mishandeld. Ze voelen zich 
verlaten en trekken zich terug om eenzame 
eilandjes te worden. Ze worden bang voor hun 
eigen schaduw en streven nooit naar wat God 
voor hen bedoeld heeft. 

Aan de andere kant zijn er ook vrouwen 
die sterke presteerders worden. Zij lijken alles 
onder controle te hebben. Maar self-made 
vrouwen zijn ook eenzame eilandjes 
geworden. Door hun valse gevoel van 
veiligheid na te streven, zitten ze gevangen. Ze 
kunnen niet loslaten. Vaak zijn ze alleen 
gelaten om zich te redden in onmogelijke 
levenssituaties en hebben ze isolatie en 
controle omarmd als de enig mogelijke manier 
om te leven.  

Maar de mens is geschapen door God 
om gemeenschap met Hem en met elkaar te 
hebben. Alleen binnen een gemeenschap zijn 
we veilig. Alleen binnen een gemeenschap 
kunnen we ons geaccepteerd voelen, onze 
waarde begrijpen en geven en ontvangen 
terwijl we samen rijpen. God heeft ons 
gemaakt met een behoefte erbij te horen, en 
Hij heeft ons een context, een lichaam en een 
familie gegeven die wij mogen omarmen. 

Ja, we hebben 
trauma's opgelopen en we 
zijn verwond. We hebben 
geleerd onszelf af te 
schermen en elkaar nooit 
helemaal te vertrouwen. 
Maar dat is anders door ons 
geloof "in Christus". En dit is 
voor mij het meest 
verbazingwekkende 
onderdeel van geloven. In 
Christus weet ik dat ik van 
waarde ben, want God heeft 
mij zo gemaakt als Hij mij wil 

hebben. Hij heeft ruimte voor mij gemaakt! 
Niets of niemand kan die wegnemen! God 
werkt voor mij terwijl ik opsta en een stap zet 
in geloof. God heeft mij de dingen die ik nodig 
heb, gegeven door de mensen in mijn 
gemeenschap. Ik ben onderdeel van Zijn 
lichaam! Ik ben onderdeel van de oplossing 
voor mijn plekje en voor de wereld. Er is niets 
of niemand die dat van mij weg kan nemen! 
God werkt voor mij als ik opsta en in geloof 
een stap zet. God heeft mij alles gegeven wat 
ik nodig heb. 

Als God in Jesaja 60:1 zegt: "Sta op en 
schijn" (NBV), dan kan dat alleen door ons 
heen gebeuren met behulp van lichaam van 
Christus. Door dit lichaam strekt Christus zich 
uit naar de wereld. Alle lichaamsdelen zijn 
nodig. Elk ongeziene  ( e moet weg ) 
inwendige  ( e moet weg) orgaan en de 
uiterlijke delen zoals handen en voeten zijn 
nodig.  

In Christus is het onmogelijke mogelijk. 
De verspreide lichaamsdelen zijn verenigd, 
samengevoegd om te werken als een 
getuigenis voor de wereld dat niemand alleen 
is en dat alles mogelijk is door  Diegene Die 
voor ons gestorven is. Als je in de put hebt 
gezeten of verlaten bent, of als je jezelf heel 
goed voelt maar alleen bent in je moeiten en 
successen, sta dan op en strek je uit in de 
naam van Christus naar het Lichaam van 
Christus. En zie hoe Zijn grote Licht door ons 
heen schijnt! 

 

Ksenija Magda 
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Whiria te tangata 
Mensen samenweven 
In het gebied rondom de Stille Oceaan gebruiken de 
vrouwen allerlei  materiaal dat ze kunnen vinden om 
manden van allerlei groottes en vormen te maken. 
De oorspronkelijke inwoners van Australië gebruikten 
grassen die ze in de droge woestijn vonden en 
maakten daar prachtige, sterke manden van. Op de 
vele verschillende eilanden in de Stille Oceaan levert 
de kokospalm het materiaal om de 'kato' te maken, 
die heel eenvoudig is voor dagelijks gebruik of 

prachtig versierd voor speciale gelegenheden. In Nieuw-Zeeland wordt de 
'kete' gemaakt van 'harakeke' (vlas). 
 
De 'kete' kan een ruwe mand zijn die wordt 
gebruikt om eten uit de tuin te halen of om 
eten in de 'hangi' (ondergrondse oven) te 
doen, of fijn geweven en versierd om hun 
meest waardevolle bezittingen te 
beschermen. De Vanuatu noemen hem 
'baaask't' en in Papoea en Papoea Nieuw-
Guinea maken ze 'billums'. De draagband van 
de billum gaat over het voorhoofd en de 
billum met zijn lading hangt op de rug. 
Gewassen, dieren, schatten: alles wordt op 
deze manier gedragen. En de grootste 
schatten die hierin vervoerd worden zijn de 
baby’s. 

Wat al deze manden gemeen hebben, is een 
enkele draad die alleen niet echt sterk is. Als 
deze draad echter wordt verweven met 
andere draden, maakt hij een zeer sterke 
mand die alles kan dragen wat nodig of 
dierbaar is. 

De apostel Paulus schreef "Maar wij 
hebben deze schat in aarden kruiken, opdat 
de allesovertreffende kracht van  God zou zijn 
en niet uit ons" (2 Korinthe 4:7 HSV), maar in 
het gebied rondom de Stille Oceaan had hij 
kunnen zeggen: "Maar Wij zijn als rieten 
manden waarin de schat wordt bewaard en de 
glorie van God te zien is door de gaten in het 
weefsel." 

'BILLUM' UIT  
PAPOEA NIEUW-GUINEA 

EEN KETE VLECHTEN 

'BILLUM NOKEN' UIT PAPOEA NIEUW-GUINEA 
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De vrouwen-
afdeling weeft de 
Baptistenvrouwen 
tezamen tot een 
prachtige mand 
waarin wij, 
samengevoegd tot 
een eenheid, 
kunnen zeggen tot 
de vrouwen van 
de wereld: "de 
Geest van de 
Heere HEERE is op 
Mij, omdat de 
HEERE Mij gezalfd 
heeft om een 
blijde boodschap 

te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft 
Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen 
van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit 
te roepen en voor wie gebonden zaten, 
opening van de gevangenis en om uit te 
roepen een jaar van het welbehagen des 
Heren." (Jesaja 61:1 HSV) 

Elke Baptistenvrouw is geroepen om dit te 
doen net als onze kerken en Continentale 
Unies: verbonden in eenheid kunnen we de 
liefde van de Heer nog beter laten zien.  

Als herinnering aan onze toewijding aan 
eenheid met elkaar nodigen wij u uit om een 
bladwijzer voor uw Bijbel te vlechten of te 
haken in de zeven kleuren van onze 
Continentale Unies met een witte draad voor 
de Vrouwenafdeling. Zie foto bij artikel 
Mensen Samenweven.  

(De foto's op deze pagina’s kunnen 
worden gebruikt in een PowerPoint-
presentatie om "Mensen samenweven" te 
presenteren. U kunt de foto's downloaden van 
onze website op www.bwawd.org onder DOP 
Extras.)  

  

VANUATUTAS 

EEN MAND VLECHTEN 



 
11 

Een getuigenis uit het zuidwesten van de Stille Oceaan 
God verheugt zich in eenheid 

 
We moeten altijd zorgen 
dat we die eenheid 
behouden om Gods 
goedheid en zegen te 
ontvangen. "Zie, hoe goed 
en hoe lieflijk is het dat 
Gods kinderen ook 
eensgezind samenwonen. 
Het is als de kostelijke olie 
op het hoofd, die neerdaalt 
op de baard, de baard van 
Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn 
priesterkleed. Het is als de dauw van de 
Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. 
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het 
leven tot in eeuwigheid." Psalm 133 

Bij mijn echtgenoot, Pastor Reuben 
Semi, werd drie jaar geleden een hartziekte 
vastgesteld. We kwamen regelmatig in het 
ziekenhuis. In die periode had hij een zware 
hartaanval en twee lichtere hartaanvallen. 
God heeft hem gespaard door veel gebeden. 
Onze kinderen, onze naaste familie en onze 
kerk hier in Port Moresby en overal in het land 
baden voor hem. 

We ontvingen toen veel 
bemoedigingen, financiële steun en 
Bijbelverzen. Ons gezin ontving echt de kracht 
die we nodig hadden. 

Op 2 april 2017 kwam een team van vier 
chirurgen uit India. Dr Anil, de leider van het 
team, wilde mij en onze oudste zoon spreken. 
Hij vertelde ons heel serieus: "Uw vader is er 
veel slechter aan toe dan de vorige keer dat ik 
bij hem kwam. Hij heeft niet langer dan zes 
maanden meer te leven. Ik moet hem nu 
opereren."  

Onze God gaf ons op dat moment de 
vrede die we nodig hadden. Ik prijs God 
daarvoor. We gingen naar Reuben om het 
hem te vertellen en God had hem er al op 
voorbereid. Hij vertelde ons dat hij er vrede 
over had en er klaar voor was. We hebben 
God daarvoor geprezen en hebben allemaal 
onze handen gevouwen en in gebed onze 
eenheid in één hart, ziel en geest uitgedrukt. 
Toen vertelde onze zoon het aan zijn broer en 

zussen en ook zij hadden er 
vrede mee. Prijs God. 

De volgende dag 
vond de operatie plaats. 
We stonden daar met zijn 
allen, verenigd in gebed 
voor genezing en 
bevrijding. God verhoorde 
onze gebeden. De operatie 
was een succes. Mijn 
echtgenoot onderging een 

drievoudige bypass, en twee kleppen en de 
aorta werden hersteld. Het was een grote 
operatie. Maar prijs God, God Zelf was de 
grote chirurg. Dit gaf ons gezin de kracht die 
we nodig hadden. 

Het genezingsproces verliep zo snel, dat 
mijn man slechts drie weken in het ziekenhuis 
hoefde te blijven. Hij werd ontslagen op 26 
april en geniet van zijn nieuwe leven. Alle 
ellende van zijn hartziekte is verleden tijd. Hij 
gebruikt nog steeds medicijnen en moet 
regelmatig terugkomen voor controles. Wat is 
God ontzettend machtig! 

Wat ik hier probeer te delen is het 
volgende: in welke situatie je ook verkeert in 
een gezinssituatie - als vriendengroep, 
gemeente of een willekeurige andere groep - 
als je wonderen en zegeningen wilt ontvangen 
zoals geestelijke en fysieke antwoorden op je 
gebeden, laat je harten dan één zijn in gebed, 
één in geest, ziel en gedachten, zodat "de 
Heer Zijn zegen kan geven". Hij kan zelfs meer 
doen dan wij Hem vragen. Dat is wat mijn 
gezin heeft ervaren. 

We hebben Gods zegen mogen zien in 
genezing en bevrijding in het leven van mijn 
echtgenoot. Mijn gezin was solidair in gebed 
en vroeg de Heer om Zijn wil te doen. En dat 
deed Hij. Er is geen enkele situatie te groot 
voor God. 

Er is iets in eenheid dat God graag ziet 
en Hij is bereid alles aan ons te geven als wij in 
eenheid leven. Alle lof, eer en glorie komen 
toe aan de Schepper van hemel en aarde. 

Amen 
Norma  Semi  

Papoea Nieuw-Guinea 

NORMA MET HAAR GEZIN 
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Bijbelstudie 
Een studie over wat de Bijbel zegt over gerechtigheid 

 
God wil dat wij gerechtigheid nastreven. 
Het concept van 'het goed doen' komt bijna 
100 keer voor in de Bijbel. Het is geen 
secundair thema. God vraagt van de mensen 
dat ze eerlijk zijn. Kijk maar naar de volgende 
verzen: "de HEERE heeft het recht lief." Psalm 
37:28 HSV. "Zo zegt de HEERE: Doe recht en 
gerechtigheid. Red wie beroofd is uit de hand 
van wie onderdrukt. Buit een vreemdeling, 
een wees en een weduwe niet uit." Jeremia 
22:3 HSV 

Wat is dan gerechtigheid? Dat is doen 
wat juist en eerlijk is, en "het zo doen zoals 
het zou moeten zijn". Geen woorden, maar 
daden!  
 
Gerechtigheid is de aard van God. 
Gerechtigheid staat als centraal middelpunt in 
het karakter van God, want God zei: "Ik zal ze 
weiden zoals het hoort." Ezechiël 34:16 HSV. 

De Psalmist schreef: “Hij Zelf zal de 
wereld oordelen in gerechtigheid en over de 
volken op billijke wijze rechtspreken. De 
HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, 
een veilige vesting in tijden van benauwdheid. 
De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht 
gedaan." Psalm 9:9, 10, 17 HSV. 

Gerechtigheid is hoe God Zichzelf 
beschrijft, "Want Ik, de HEERE, heb het recht 
lief" Jesaja 61:8 HSV. "Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht 
tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht 
om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun 
met spoed recht zal doen." Lukas 18:7–8 HSV. 
"Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, 
Koning van de heiligen!" Openbaring 15;3 
HSV. 

 
Gods doel is meer gerechtigheid 
In Gods plan staat het volgende: "Sla acht op 
Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want 

een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal 
Ik tot rust doen komen tot een licht voor de 
volken. Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil 
treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de 
volken oordelen." Jesaja 51:4–5 HSV. We 
moeten proberen het leven te redden. De 
Bijbel zegt "Red hen die opgepakt zijn om te 
sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie 
wankelend ter slachting gaat." Spreuken 24:11 
HSV. "Open je mond voor een stomme, voor 
de rechtszaak van allen die verkwijnen." 
Spreuken 31:8 HSV. God beloont 
rechtvaardige acties. "Als een rechtvaardige 
zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht 
doet, zal hij daardoor sterven, maar als een 
goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid 
en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom 
in leven blijven." Ezechiël 33:18–19 HSV. 
 
Mijn antwoord op Gods doel 

Om gerechtigheid te laten toenemen, 
moeten de mensen alerter zijn. De minder 
bevoordeelde mensen in de Bijbel maakten 
vaak gewoon onderdeel uit van de 
samenleving. Het waren niet de mensen in 
gebieden met hongersnoden, overstromingen 
of aardbevingen. Het "systeem" gaf sommigen 
geen rechtvaardig deel en iemand moest dit 
inzien. Bovendien moesten mensen die goed 
waren eraan worden herinnerd dat zij voor 
anderen moeten pleiten. 

Activisten zien dat er drie soorten 
mensen zijn: de mensen die slechte dingen 
rondom hen laten gebeuren, de mensen die 
praten over dingen die moeten veranderen en 
de mensen die werken aan verandering. De 
laatste groep is klein, maar heeft rolmodellen 
in de Bijbel die ons ook nu nog wat te 
vertellen hebben. 
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Nog een getuigenis uit het zuidwesten van de Stille Oceaan 
Gerechtigheid in een tijd van nood 

 
Het ervaren van de ramp van 
cycloon Winston, de sterkst 
tropische cycloon ooit boven het 
zuidelijke halfrond, was mijn 
meest vreselijke ervaring ooit. 

Het was 20 februari 2016. 
Mijn kleindochtertje vierde haar 
1e verjaardag. Vanaf ongeveer 5 
uur 's middags was de wind te 
voelen in het dorp. Ik heb wel 
eerder een cycloon meegemaakt, 
maar zo erg als het nu was, was 
nog nooit voorgekomen. Op het 
moment dat ik mijn huis inliep 
met de verjaardagstaart, zag ik 
hoe mijn keuken, die ik net had 
verlaten, werd opgenomen en 
wegvloog! 

Een familielid hielp me de gaten in de 
muren van mijn huis te dichten met 
kokosbladeren, maar deze waaiden weg. Mijn 
dak begon de sporen van de wind te tonen en 
verdween plotseling in het duister. Het geluid 
van de harde wind deed pijn aan onze oren. 
Met angst in onze harten maar  vastbesloten 
zochten we manieren om onze geliefden in 
veiligheid te brengen, omdat we wisten dat zij 
afhankelijk van ons waren. 

Toen een familielid en ik zagen dat de 
kerk nog intact was, besloten we dat dat de 
veiligste plek was. In die donkere, gevaarlijke 
nacht kropen we als gezin bijeen en baden we 

dat we niet geraakt zouden 
worden door rondvliegend puin. 
De kerk zat bomvol mensen, het 
hele dorp had daar beschutting 
gezocht. Terwijl de sterke wind 
steeds luider om de kerk 
bulderde en alles in zijn weg 
vernietigde, waren overal in de 
kerk angstkreten en luide 
gebeden te horen. De bekende 
gezichten van mensen die 
normaal niet naar de kerk gingen, 
waren verwrongen van angst en 
ze baden God om bescherming. 
De wind en de regen gingen de 
hele nacht door. Slapen was 
gewoon onmogelijk en we 

hadden het koud en hadden honger en dorst. 
We zagen de kracht van God in actie en waren 
tegelijkertijd getuige van Zijn genade en 
gratie.  

De volgende ochtend verlieten we de 
veiligheid van de kerk. Wat we toen zagen, is 
een beeld dat we nooit meer kwijt zullen 
raken. Ons dorp Naboutolu was nog slechts 
een kale vlakte. Er stond geen huis meer 
overeind, overal lagen verwrongen muren en 
daken. Het was een kaal en naakt landschap. 
En wij, de overlevenden, leefden nog dankzij 
Gods genade. Ik knielde neer en huilde terwijl 
ik de Heer dankte voor Zijn genade voor mijn 
familie en het hele dorp. Er waren geen 

SCHADE OP FIJI NA DE CYCLOON 

VANI TIDRE 
EEN WEDUWE UIT FIJI 
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slachtoffers! Er waren slechts twee 
jongemannen gewond, maar gelukkig niet 
zwaar. De volgende dagen verzamelden we 
keukengerei, kleding en voedselresten zodat 
we wat te eten zouden hebben. Er werd water 
verzameld uit de vervuilde beek, zodat we iets 
hadden om te drinken en om mee te koken. 
En er werd niemand ziek! God is goed. 

Een paar weken later begon de hulp van 
regering, kerken en internationale en 
particuliere organisaties op gang te komen. 
We ontvingen bouwmaterialen, eten, kleding 
en wat we verder nodig hadden. Zelfs in onze 
geestelijke behoeften werd voorzien. We 
bleven de zegen van God voelen. Elk gezin 
heeft nu een nieuw huis van ijzeren 
golfplaten. 

Als we nu de regen zien en het gebulder 
van de wind horen, worden we automatisch 
herinnerd aan die vreselijke nacht. Ik weet dat 
we dit trauma nog steeds doorleven. Het tijd 

nodig om te genezen, en door Zijn macht en 
kracht merken we dit. 

Begin 2017 vierden wij, de dorpelingen 
uit Naboutolu in Ra, Fiji-eilanden, Gods 
genade en goedheid die onze levens had 
gespaard tijdens cycloon Winston. Er zijn toen 
veel levens veranderd, maar ik moedig mijn 
dorpsgenoten nog steeds aan zich te bekeren 
en meer toegewijd en betrokken bij Gods 
Koninkrijk te zijn. God is een God van tweede 
kansen. 

 
Na deze ongelooflijke, vreselijke en 

wonderbaarlijke ervaring, durf ik te zeggen dat 
God nog steeds goed is. Amen. 
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Gebed van de vrouwen 
I Jiova noqu Kalou Allah maha basar Wairua Tapu Papa God 

 
De oude profeet herinnert ons eraan dat 
wat U van ons verlangt, is dat wij goed doen, 
dat wij de genade liefhebben, en dat wij 
nederig met u, onze God, wandelen. Wij 
belijden dat wij tekort schieten als wij 
luisteren naar Uw stem in de ervaringen van 
vrouwen in de Bijbel.  

Ruth herinnert ons eraan dat U ons 
hebt gezegd dat wij ons eten moeten delen 
met de hongerige en dat wij de dwalenden 
onderdak moeten bieden. Als wij de naakten 
zien, moeten wij ze kleden. Ons is beloofd 
dat ons licht zichtbaar zal zijn in het duister 
en dat onze nacht zal worden als klaarlichte 
dag, als wij onszelf inzetten voor de hongerigen en aan de 
behoeften voldoen van de onderdrukten. Ruth hoorde Uw 
stem en ging. Net zo zouden wij onze familie achter ons 
moeten laten en de vrouwen moeten worden die 
gerechtigheid voor alle mensen claimen. 

De dochters van Zelafead waren een groep vrouwen 
die zich verenigden om om gerechtigheid te vragen en die 
gerechtigheid ook ontvingen. Als wij oneerlijke situaties 
tegenkomen, help ons dan om die te veranderen. Als wij 
weten van anderen die hulp nodig hebben, laat ons dan zien wat wij 
kunnen doen. Als wij de gelegenheid hebben te bidden en vrouwen te 
steunen die onrechtvaardig behandeld worden, 
help ons dan om daar verandering in aan te 
brengen. Want U hebt gezegd: "voor zover u dit 
voor een van deze geringste broeders van Mij 
gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." 
(Mattheüs 25:40 HSV) 

Heer, U hebt het verhaal verteld over de 
weduwe die niet opgaf... U vertelde dit verhaal 
om het ons - Uw mensen - te leren. U nodigt ons, 
uw dochters, uit gehoor te geven aan de oproep 
voor gerechtigheid voor vrouwen en alle 
achtergestelde mensen. U draagt ons op bereid 
te zijn te strijden voor gerechtigheid voor 
iedereen. Heer, u geeft een uitdaging en bent een voorbeeld. Help ons 
te doen wat juist is met de vastberadenheid en waardigheid uit Uw 
verhaal. 

Heer, we denken aan Rachel en Leah, twee vrouwen die 
samengebracht werden onder ongelukkige omstandigheden die hen uit 
elkaar trokken. Zij hadden geen controle over de beslissingen die van 
invloed waren op hun levens en toch, Heer, maakte u uit deze moeilijke, 
onrechtvaardige situatie een volk. En uit dit volk kwam onze Heer en 
Redder, Jezus Christus voort. 
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Heer, op deze aarde zijn veel vrouwen 
die teleurgesteld en gemanipuleerd zijn. Ze 
hebben geen kracht en geen hoop. Mogen zij 
Uw stem horen die hen zegt dat wat bedoeld 
was om hen te beschadigen, in Uw handen 
iets goeds wordt? Laat hen niet bang zijn, 
maar laat ze weten dat U voor hen en hun 
kinderen zult zorgen. Laat ons voor deze 
vrouwen instrumenten zijn van Uw vrede en 
Uw strijd voor de gerechtigheid die zij 
verdienen. 

Mogen wij allen zingen met Hanna:  
“U maakte ons sterk en gelukkig, Heer. 

U redde ons. Nu kunnen we blij zijn en lachen 
om onze vijanden. Er is geen God als U. Wij 
zijn veiliger bij U dan op een hoge berg. (vrij 
naar 1 Samuel 2:1-2) 

 
Geschreven door Olwyn Dickson, 

 Nieuw-Zeeland 
 

 

 
Gebedsdagprojecten 

Naam van het project:  Lydia’s Sewing Project (Lydia's naaiproject) 
Organisatie:  Fiji Baptist Women’s Fellowship 
Verantwoordelijke:  Nunia Tupou 
Lydia's naaiproject werd gestart in 1994 met een donatie van de Gebedsdag-
collecte van 1993. Het project werd in 2012 gestopt omdat er financiële 
problemen waren. De kerken hadden een bezoekprogramma aan de lokale 
vrouwengevangenis waar vriendschappen werden gevormd. Na hun vrijlating 
kregen de vrouwen door het Lydia-team een naaitraining aangeboden. Veel 
vrouwen worden uitgestoten door hun familie als ze in de gevangenis 
terechtkomen. De hulp die ze ontvangen van het Lydia-project en de plaatselijke 
kerken zijn vaak de enige steun die deze vrouwen hebben. De vrouwen uit de 
plaatselijke baptistenkerken kunnen ook vaardigheden opdoen die hen in staat 
stellen een bedrijf te starten. Het project wordt nu nieuw leven ingeblazen, het 
gebouw wordt gerenoveerd en van installaties voorzien. Er wordt ook geld 
gebruikt voor het kopen van stof en fournituren om het doorlopende succes van 
dit project in stand te houden. 

 
 

Naam van het project: Peanut Mills for Babies (Pindakaas voor baby's) 
Organisatie: Baptist Women’s Union of Papua New Guinea 
Verantwoordelijke: Norma Semi 
In de hooglanden van Papoea Nieuw-Guinea is weinig proteïne. Dierlijke proteïnes zijn moeilijk te 
verkrijgen, maar pinda's zijn een uitstekende bron van proteïnes en kunnen aan heel jonge kinderen 
worden gegeven. Pinda-allergieën komen er veel minder voor dan in het westen.  
Een paar jaar geleden hebben de vrouwen van de BUPNG een pilotproject opgezet om een 
pindakaasmolen te plaatsen in ieder district van de regio. Pinda's konden gemakkelijk vervoerd 
worden naar de bergdorpen en de vrouwen konden de pinda's naast hun overige groenten kweken. 

AMELIA IN 

GEVANGENISTENU 

PRODUCTIE VAN PINDAKAAS 
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De vrouwen oogstten de pinda's en maakten met de gedeelde molen pindakaas, die op het kaukau-
brood (brood van zoete aardappelen) werd gesmeerd en aan de jonge kinderen werd gegeven. Het 
verlangen is meer molens te plaatsen en de moeders te trainen in het gebruik en de productie van 
pindakaas. Een eventueel overschot wordt gedoneerd aan de vrouwengroep en verkocht op de 
plaatselijke markt, zodat meer molens kunnen worden gekocht. De droom is om één molen per dorp 
te plaatsen. Eén molen kost USD 88.  

 
 

Naam van het project: Leadership Development (Leiderschapsontwikkeling) 
Land: Papoea Indonesië 
Organisaties:  Baptist Churches of Papua Indonesia 

De vrouwenafdeling van de Baptistenkerken van Papoea bestaat uit 
drie verschillende organisaties. 
De Vrouwenafdeling van de Fellowship of Baptist Churches van 
Papoea onder leiding van Welena Wenda,  de Vrouwenafdeling van 
de Grace Baptist Church van  Indonesië onder leiding van Lydia 
Karetii en de Vrouwenafdeling van de  Fellowship of Baptist 
Churches van Papoea onder leiding van Amelia Yigibalom. Deze 
groepen werken samen aan dit project. In de landelijke gebieden zijn 
de mogelijkheden voor onderwijs beperkt door slecht toegeruste 
scholen. Migranten verkeren daardoor in een achterstandspositie 
voor de uitdagingen van de stad. In het landelijke gebied komt twee 
keer zo veel armoede voor als in de stedelijke gebieden. 
Leiderschapsontwikkeling  is nodig omdat vrouwen zich moeten 
aanpassen aan de verhuizing van een plattelandseconomie naar een 
zeer ontwikkelde stedelijke gemeenschap. Elke afdeling zal een 
project voor zijn eigen specifieke behoeften ontwikkelen om aan 
deze uitdagingen te kunnen voldoen.  

 
 

 
Naam van het project: New Horizons for Girls (Nieuwe horizonten voor meiden) 
Land:  Costa Rica 
Verantwoordelijke organisatie: First Baptist Church of Desamparados 
In een maatschappij vol sociale problemen zoals gebroken gezinnen, 
drugsverslaving, huiselijk geweld en discriminatie van vrouwen is dit 
project bedoeld als een proces voor onderwijs, psychosociale 
voorkoming en motivatie voor jonge vrouwen in het noordelijke 
gedeelte van Costa Rica. Het doel is hun geestelijk leven te voeden en 
hen te helpen hun persoonlijke doelen te behalen, met als uiteindelijk 
doel een betere economische toekomst voor hen en hun gezinnen. Door 
interdisciplinaire studies, workshops, tweemaandelijkse retraites en 
andere activiteiten is het doel het opbouwen van bewustzijn en hen te 
helpen de juiste beslissingen te nemen en een gezonde levensstijl te 
ontwikkelen. 
Door de gemeenschap met andere vrouwen vinden de jonge vrouwen 
positieve rolmodellen voor hun christelijke en persoonlijke leven. Het 
verlangen is de meiden toe te rusten terwijl zij op zoek zijn naar hun 
echte waarde als dochters van God. 

 
 
  

MARKT IN PAPOEA 

PAPOEA-LEIDERS 
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De Baptisten Wereld Vrouwen organisatie 
verenigt Baptisten vrouwen wereldwijd met elkaar: 

Persoonlijk 
Via sociale media 

Door gebed 
 

Als Baptistenvrouwen samenkomen in de naam van Christus, geeft God hen allen shalom! 
 

Zie www.bwawd.org voor mogelijkheden om 
het hele jaar te bidden voor uw zusters. 
http://www.bwawd.org/ 

Bedankt dat u samen met uw 
wereldwijde baptistenzusters opstaat! 

Al het materiaal uit dit programma en 
deze gebedsgids mogen worden gekopieerd 
en/of herdrukt. 

 

 
Stuur de opbrengst van de collecte naar: 
Rekeningnummer bank: NL 14 TRIO 0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, Baptist House 
Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam 
Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2018 
Naam van de plaats van de Vrouwenafdeling: ……………………. 

 
Vermeld dus beslist het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2018 ) èn van welke afdeling (plaats) 
het geld afkomstig is. 
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Idee: vraag een presentatie avond verzorgd door  
Wies Dijkstra, Vice Presidente van de EBWU 
Parcours 34, 9285 SC Buitenpost. 
Bel: 0511-542014 of email wiesdijkstra@gmail.com of kijk op www.ebwu.org 
 
Vragen? 
Hannie Mansens, contactpersoon Vrouwenwerk Nederland 
Bel: 0591-352877 of email: h.mansens@planet.nl 
of 
Hans Riphagen, Zending en Diaconaat Unie van Baptistengemeenten 
Bel: 06 33186651 of email: hans.riphagen@baptisten.nl  

 
 
Internationale stafleden 2015 – 2020 

 
Wereld Presidente: Ksenija Magda 
Email: presidentwd@bwawd.org 
 
Secretaresse/Penningmeester: Kathy E. James 
Email: treasurerwd@bwawd.org 
 
Vice Voorzitters: 
Afrika:  Marthe Ekollo  Email: mnguimeekollo@gmail.com 
Latijns Amerika:  Sara de Barrios Email: saradebarrios@hotmail.com   
Azië:  Precy T. Caronongan  Email: caronongan.precy@gmail.com   
Caraïben:  Yvonne Pitter Email: jypitter@hotmail.com 
Oceanië:  Amelia Gavidi  Email: agavidi@gmail.com 
Europa:  Fabienne Seguin Email: fabienne.seguin879@orange.fr 
BWA Vrouwen afdeling: Moreen Sharp Email: womenbwa@bwawd.org 
Noord-Amerika: TaNikka Sheppard (USA) Email: president@nabwu.org 
 
Met dank aan Ymkje Kuipers (ymkje@lochside.nl) voor de Nederlandse vertaling en met grote dank 
aan Edith van der Deen voor de vertaling van de afgelopen jaren.. 

 

mailto:wiesdijkstra@gmail.com
http://www.ebwu.org/
mailto:h.mansens@planet.nl
mailto:hans.riphagen@baptisten.nl
mailto:treasurerwd@bwawd.org
mailto:mnguimeekollo@gmail.com
mailto:saradebarrios@hotmail.com
mailto:caronongan.precy@gmail.com
mailto:jypitter@hotmail.com
mailto:agavidi@gmail.com
mailto:womenbwa@bwawd.org
mailto:president@nabwu.org
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2018 

Wereldgebedsdag 

Gebedsgids 

… door gebed 
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Het programma voor de Wereldgebedsdag Baptistenvrouwen is uitgegeven door: 
BWA Women 
405 N. Washington Street Falls Church, VA 22046 USA 
Tel.: +1 (703) 790-8980 Ext. 148 
Fax: +1 (703) 893-5160 
(Zet duidelijk op de faxen dat ze bestemd zijn voor BWA Women.) 
E-mail: womenbwa@bwawd.org Web: 
www.bwawd.org 
Gebedsdaggids 
South West Pacific 

 
 

Bestuur van de Baptist World Alliance Women-afdeling en de BWA 
• Bid voor het bestuur van BWA Women: Ksenija Magda, President; Kathy James, 

Secretaris/Penningmeester; Moreen Sharp, Interim Executive Director; en de Presidenten van de 
Continentale Unies. 

• Ons doel is Baptistenvrouwen wereldwijd met elkaar te verbinden. Bid dat we altijd de wijsheid 
zullen hebben om de beste manieren om dit te bereiken te zien. 

• Bid voor leiding in prioriteiten en evenwicht in de levens van onze president en 
secretaris/penningmeester, omdat zij beiden een fulltime baan hebben en daarnaast de last van 
hun functie binnen BWA Women. 

• Bid voor goede gezondheid en goede interacties voor Ksenija Magda en Moreen Sharp als zij 
overal heen reizen om Baptistenvrouwen te bemoedigen en samen te brengen. 

• Bid voor de Zoekcommissie die werkt aan het zoekproces voor nieuwe leiders. 

• Bid voor de BWA Women's Global Leadership Conference die volgens planning in 2020 zal 
plaatsvinden in Rio de Janeiro. De voorbereidingen hiervoor lopen en er worden besluiten 
genomen. Wijsheid is geboden! 

• Bid met name dat we ons doel mogen bereiken: 2000 Baptistenvrouwen bijeen brengen. 

• Bid voor het succes van de BWA Celebration 2020 die na onze conferentie in Rio wordt 
gehouden. 

• Bid voor wijsheid, leiding en kracht voor de president van BWA Paul Msiza en de General 
Secretary Elijah Brown. 
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Oceanië (Australië en omliggende eilanden) 
 

• Prijs de Heer voor de toewijding van de vrouwen in onze kerken die de 
liefde van Christus tonen in hun gemeenschappen 

• Bid voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en kinderen. Dit is vaak 
een gevolg van de drugscultuur, werkeloosheid en toenemende 
intergenerationele afhankelijkheid van liefdadigheid. 

• Bid voor onze vrouwen als zij te maken hebben met de gevolgen van : 
aardbevingen, tsunami's, cyclonen en het stijgende zeeniveau en de last 
van extra verantwoordelijkheden dragen. Vraag de Heer om kracht als zij 
te maken krijgen met de blijvende behoeften van de kwetsbaren als 
gevolg van deze rampen. 

• Bid voor de Baptistenvrouwen uit de regio, met name uit Australië en 
Nieuw-Zeeland, dat zij door de Gebedsdag opnieuw aansluiting kunnen 
vinden bij de zorgen van vrouwen wereldwijd. 

• Bid voor de regeringen van alle landen in het Oceanisch gebied, dat ze 
stabiel zijn en in eenheid werken aan de ontwikkeling van hun volkeren. 

• Bid voor vrouwen in Baptisten Unies die zich aan willen sluiten bij 
BWUSWP terwijl wij werken aan de voorbereiding van onze CU-
ontmoetingen in 2019 in Fiji 
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Noord-Amerika 
 

• Bid voor het administratieve team en het Bestuur van Noord-Amerika dat 
zij Gods visie, wijsheid en onderscheidingsvermogen mogen krijgen bij het 
leidinggeven.  

• Bid voor degenen in onze maatschappij die kwetsbaar, benadeeld, 
vernederd en misbruikt worden, en dat God hen kracht zal geven en hen 
die Hem dienen zal beschermen. 

• Bid dat we laten zien hoe we vol zijn van betrokkenheid, vriendelijkheid, 
nederigheid, beleefdheid en geduld in de naam van Christus in ons 
leven. 

• Bid dat onze ogen open zullen gaan voor het onrecht om ons heen en 
dat wij op mogen komen voor de zwakkeren. 

• Bid voor een geest van liefdadigheid ten opzichte van hen die lijden 
onder bosbranden, overstromingen, orkanen en andere natuurrampen. 

• Bid voor bestuurders op alle niveaus en zij die gezag over ons hebben 
dat God hen de wijsheid geeft hun macht wijs te gebruiken. 

 

 
 
 
 

Latijns-Amerika 
 

 • Bid dat God het nieuwe Bestuur van de Baptist Women of Latin America, 
UFBAL, met kracht zal gebruiken zodat zij met dezelfde toewijding kunnen 
blijven werken voor de groei van de Baptisten Vrouwen van Latijns 
Amerika en de Spaanse Vrouwen Bond van Texas and New York-New 
Jersey. 

• Bid dat in elk land de plaatselijke vrouwenunies opstaan en door het werk 
dat zij uitvoeren het missionaire werk en evangelisatie in hun plaatselijke 
kerken kunnen steunen en versterken. 

• Bid dat de Heer jonge vrouwen doet opstaan om projecten op zich te 
nemen, zodat het licht en de liefde van Christus een krachtige ervaring 
worden in de levens van de betrokkenen. 

• We bidden de Heer dat de collecte van vandaag met liefde en 
onbevangenheid wordt gegeven en dat hij gebruikt zal worden tot zegen 
van vele levens.
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Europa 
 

• De Europese Baptistenvrouwen hielden onlangs hun conferentie met als 
onderwerp "Heb elkander lief" (Johannes 15). Dit continent omvat veel 
verschillende landen met verschillende culturen. Ze ondervinden moeite 
bij het accepteren en tolereren, en bij het tonen van broeder/zusterschap, 
vooral nu we te maken hebben met de migratiekwestie. Elkander 
liefhebben is vooral een uitdaging voor ons omdat Europa de basis van de 
samenleving - het Christendom - heeft ontkend. Bid voor een opwekking 
voor Europa en een terugkeer naar het Woord van God dat ons aanspoort 
elkaar en vreemdelingen lief te hebben, vertrouwen, geloof en hoop op te 
bouwen met onze naasten, onder de volkeren en zelfs onder gelovigen.  

• Bid voor het nieuwe EBW Bestuur, dat gekozen is in september 2018. Bid 
dat de leden van het Bestuur altijd de Bron, Jezus Christus, zoeken om de 
juiste beslissingen te nemen en de juiste doelen te stellen voor hun 
bediening, voor hun werk onder Europese Baptistenvrouwen. 

• Europa heeft te maken met sociale en morele uitdagingen. Bid voor de 
gezinnen, dat het duidelijk mag worden dat het huwelijk in het licht van 
de Bijbel bedoeld is voor één man en één vrouw. Bid dat huwelijken gered 
mogen worden en dat echtparen de verantwoordelijkheid voor hun 
kinderen zullen blijven dragen. Bid dat de Europeanen "Nee" zullen 
zeggen tegen misbruik van kinderen en mensenhandel. 

• Bid voor de mensen die verstrikt raken in een verslaving (depressie, drugs, 
alcohol, seks, enz.). Laten we bidden voor de gezinnen die ervoor open 
staan pleegkinderen op te nemen, die zijn verlaten door hun biologische 
ouders vanwege hun verslaving of omdat ze werk zoeken in een ander 
land en hun kinderen achter laten. Alle economische en spirituele strijd 
veroorzaken sterke, ongecontroleerde emoties. Bid voor vrede in de 
gezinnen waar huishoudelijk geweld levens in veel relaties pijnlijk kapot 
maakt. 

• Bid voor een beter sociaal netwerk overal in Europa, onder Christenen of 
algemeen in het land, omdat velen hun baan verliezen. Ze kunnen 
gemakkelijk afglijden naar de onderkant van de maatschappij en niet weer 
opkrabbelen, of hebben het moeilijk bij het vinden van een baan vanwege 
hun leeftijd. Of hun beroep is achterhaald en ze vinden het moeilijk om bij 
te blijven wat betreft de eisen van de huidige arbeidsmarkt. 

• Laten we bidden voor goede christelijke entertainmentmogelijkheden, 
vooral voor de jeugd, omdat de computergames die zij vaak urenlang 
spelen of de films die zij kijken vol zitten met  geweld, occultisme, 
ongecontroleerde pornografie en verkeerde informatie over 
genderverschillen, die allemaal de geestelijke groei van de jeugd schaden. 
Ze kunnen zelfs functioneel analfabetisme veroorzaken en zo het correct 
begrijpen van geschreven literatuur, inclusief de Bijbel, blokkeren en 
heldere communicatie in de weg staan waardoor de kloof tussen 
generaties verdiept wordt. 
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Caraïbisch gebied 
 
 • Bid dat seksueel misbruik van de kinderen van ons land wordt gestopt, 

vooral in Grenada, Jamaica, Trinidad en Tobago en andere hierdoor 
getroffen eilanden. 

• Bid voor eenheid onder alle baptistenkerken in Barbados en Guyana. 

• Bid dat er een einde komt aan geweld op San Andres, Jamaica en andere 
eilanden. 

• Bid voor de Caraïbische eilanden die zwaar zijn getroffen door stormen, 
en vooral voor de Bahama's, Turks- en Caicoseilanden, Barbuda, 
Dominica. Bid ook voor de eilanden waar zware stortregens zijn gevallen, 
zoals Montego Bay, Jamaica. Bid voor het herstel van huizen, kerken, 
scholen en andere infrastructuren, zodat de mensen van deze eilanden zo 
snel mogelijk terug kunnen keren naar een enigszins normaal leven. 

• Bid dat de Heer onze kerken zal gebruiken in de strijd tegen de misdaad 
om jonge mensen te bereiken die gevangen zijn in een web van geweld, 
fysieke mishandeling en misbruik van verdovende middelen die een 
negatieve invloed hebben op hun leven. 

• Bid dat de Geest van God op een machtige manier zal bewegen om hen te 
redden en een gevoel van liefde en welzijn in onze eilanden terug zal 
brengen. 

• Bid voor meer toewijding van oudere vrouwen in onze kerken om mentor 
te zijn voor jongere vrouwen en hen te helpen zich beter voor te bereiden 
op een bediening in de kerk, hun huishouding op een verantwoorde 
Christelijke manier te besturen en hen te bemoedigen om tijd vrij te 
maken om te dienen in hun sociale omgeving. 

• Bid voor onze politieke leiders die wetten en beleidsmaatregelen moeten 
goedkeuren en uitvoeren om onze eilanden door de slechte economische 
omstandigheden te leiden waar deze eilanden onder gebukt gaan. We 
bidden dat deze beleidsmaatregelen en wetten ten goede komen aan alle 
burgers van onze eilanden. 

• Bid dat de situatie van werkeloosheid die de eilanden van het Caraïbisch 
gebied raakt, wordt aangepakt zodat gezinnen beter in hun behoeften 
kunnen voorzien. 

• Bid dat de chronische ziekten , die het gevolg zijn van een bepaalde 
levensstijl en  die vooral de vrouwen van onze eilanden betreffen, 
serieuze aandacht krijgen.  

  



 
26 

Afrika 
 

Dank God voor het Bestuur. Vraag God hen duurzame visie, trouw, kracht en 
gezondheid te geven om het werk te doen waarvoor Hij ieder van hen heeft 
geroepen. 

• Bid dat de Baptistenvrouwen de vergeving van God mogen ervaren als zij 
elkaar vergeven. Moge de Heer hun harten aanraken zodat zij gezien 
zullen worden als mensen  met een Boodschap , waardoor er werkelijk 
iets kan veranderen en de wereld over Christus zullen vertellen. 

• Bid voor vrede in Afrika. Bid voor goddelijke bescherming tegen 
onveiligheid, terrorisme, politieke onrust en oorlog die in veel landen 
spelen. 

• Bid voor de economische groei van Afrika. Bid dat God Afrikaanse 
regeringen wijsheid geeft om te zorgen voor banen, zodat Afrikanen goed 
tewerkgesteld kunnen worden. Dit helpt hen zelfvertrouwen en 
eigenwaarde te krijgen, wat voorkomt dat jongeren migreren en het geeft 
stabiele gemeenschappen. 

• Bid voor christelijke vrouwen op leidinggevende posities die zich 
bemoeien met de jongere generatie en de niet-gelovigen door 
mentorrelaties en training. 

• Bid voor het gehele leiderschap van African Baptist Fellowship (AABF) 
wanneer zij Gods leiding zoeken in het leiden van de Baptistenfamilie in 
Afrika. 

 

 

 

Azië 
 
 • Bid voor een gemeenschappelijke visie en harmonieuze werkrelaties 

tussen de pasgekozen functionarissen van ABWU en de pas aangepaste 
grondwet. 

• Bid voor de acties voor het houden van de Gebedsdag en dat meer 
vrouwen en vrouwengroepen betrokken raken. Bid dat de vrouwen dit 
mogen zien als een van de manieren van hun betrokkenheid bij het 
ondersteunen van de wereldzending en dat ze uitgedaagd mogen worden 
om meer steun te geven. 

• Bid voor manieren om meer jonge vrouwen te betrekken bij de 
programma's van ABWU die hun zullen helpen meer te weten te komen 
over deze vrouwenorganisatie en die hen 
leiderschapstrainingsmogelijkheden biedt. 

• Bid voor partnerschappen onder de ledenorganisaties om elkaar in de 
bediening sterker te maken en te bemoedigen. 

• Bid voor groei van de ledenorganisaties van ABWU in Vietnam, Cambodja 
en Bhutan. 

• Bid voor uitbreiding van het lidmaatschap naar landen die niet 
aangesloten zijn bij de ABWU en voor leden dat zij aangesloten blijven bij 
de ABWU-familie.  

 


