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Baptist World Alliance Women: 

Zeven continentale Unies verbinden vrouwen uit 151 landen. 

 

Het programma voor 2019 is voorbereid door de Baptistenvrouwen Unie van het Caribisch 

gebied 

 

We verbinden Baptistenvrouwen wereldwijd:  

persoonlijk, virtueel en door gebed. 

 
 
 
Postadres Hoofdkantoor:  
BWA Women’s Department  
405 N. Washington Street  
Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980, Ext. 16 

E-mail: bwawomen@bwawd.org  

Web: www.bwawd.org 

 

JEZUS SCHIJNT DOOR ONS HEEN ALS WIJ DIENEN. 

 

 

 

Mattheüs 20:20-28 

"Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn,  

en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn.  

Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden,  

maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs van velen." 
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Een boodschap van Yvonne Pitter 

Jezus schijnt door ons heen terwijl wij dienen 
Op 4 november 2019 komen Baptistenvrouwen overal ter wereld 

samen om Gods Woord te bestuderen, te bidden en te geven, zodat de 

invloed van Christus op onze wereld merkbaar wordt. Dit jaar ligt onze 

focus op "Dienen", dit wordt de afsluiting van het thema "Sta op, laat 

je licht schijnen!" dat de afgelopen vijf jaar onze leidraad was. 

Baptistenvrouwen die dit thema uitdroegen, hebben ervaren hoe de Heer door hen heen 

scheen in de gemeenschap en verandering, eenheid, gerechtigheid en dienstbaarheid 

bracht. Wij zijn meer actief betrokken geraakt bij onze zendingsactiviteiten en hebben vrede, 

verzoening, gerechtigheid en ontwikkeling nagestreefd door gebed, getuigenissen en 

dienstbaarheid om gemeenschappen te helpen veranderen. Caribische Baptistenvrouwen 

hebben de nadruk gelegd op de bediening aan vrouwen en kinderen en slachtoffers van 

mensenhandel. 

Baptistenvrouwen vieren de Wereldgebedsdag dit jaar al sinds 58 jaar in de maand 

november door te bidden, te vasten, gebedsweekenden te bezoeken en andere speciale 

activiteiten te organiseren voor de hele kerk. 

In de Bijbel zijn tal van goede voorbeelden te vinden over personen, zoals David, die er van 

genoten God te dienen en te aanbidden. Wij dienen God door anderen te dienen. Hieronder 

staan negen zegeningen die wij ervaren door anderen te dienen: 

Als wij dienen: 

1. kunnen wij onze geestelijke gaven ontdekken en ontwikkelen (1 Korintiërs 12) 

2. kunnen wij wonderen ervaren (Johannes 2) 

3. kunnen wij de vreugde en vrede ervaren die voortkomen uit gehoorzaamheid (1 

Petrus 4:10-11) 

4. worden wij meer als Jezus. Dit gebeurt wanneer we onze focus verleggen van onszelf 

naar anderen. We gaan anderen dan zien zoals Jezus hen ziet en we zien Jezus in 

anderen. (Mattheüs 25:40) 

5. verbinden we ons met andere Christenen die ons helpen Jezus te volgen terwijl we 

samenwerken. Dit is Gods plan voor hoe de kerk zou moeten werken. (Hebreeën 

10:24-25) 

6. wordt ons geloof versterkt. Als wij buiten onze comfortzone treden, onthult God 

nieuwe mogelijkheden in ons en in Zijn kerk. 

7. kunnen wij Gods aanwezigheid op een nieuwe manier ervaren. Bemoediging en 

heling gaan hand in hand. Als wij een ander bemoedigen en die ander vindt heling, 

worden wij bemoedigd. 

8. is dat goed voor de ziel. Onderzoeken hebben aangetoond dat vrijwilligerswerk goed 

is voor geest en lichaam. Het vermindert stress-symptomen en depressie. 

9. spreekt dat onze gaven en hartstocht aan en geeft het zelfvertrouwen, energie en 

kracht. 

 

YVONNE PITTER 
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Soms verzinnen Christenen excuses om niet te dienen, zoals "daar heb ik geen tijd voor", "ze 

redden het wel zonder mij" of "ik beschik niet over deze vaardigheden".  

 

 
 

De Bijbel vertelt ons hoe God mensen met vergelijkbare twijfels heeft gebruikt om de loop 

van de geschiedenis te veranderen: 

• Mozes – geen leider, geen spreker, maar God gebruikte hem om Israël te bevrijden 

van slavernij. 

• David – de jongste van al zijn broers, maar God gebruikte hem om een reus te 

verslaan. Uiteindelijk werd hij tot koning gekroond. 

• Paulus – hij vermoordde Christenen tot hij Jezus ontmoette en werd een van de 

productiefste en meest gewaardeerde schrijvers en kerkstichters in de geschiedenis.  

God wil niet alleen door je heen werken, Hij wil ín je werken. 

God zegene u, lieve zusters, die dit jaar meedoen aan de Wereldgebedsdag en opstaan en 

schijnen door te dienen. 

YVONNE PITTER 

PRESIDENTE VAN DE BAPTISTENVROUWEN UNIE VAN HET CARIBISCH GEBIED 

Maar God roept niet de vrouwen die al zijn toegerust,  

Hij rust de vrouwen toe die Hij heeft geroepen! 

 

 

BAPTISTENVROUWEN UIT TRINIDAD EN TOBOGO  

KRIJGEN ERKENNING VOOR HUN WERK 
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Met de groeten van de Presidente 
Onlangs sprak ik een vrouw die zich overspoeld voelde door de dwang 

om voortdurend te moeten dienen. "Ik heb het gevoel dat ik mijn eigen 

leven niet meer kan leven," klaagde ze. En dit is een veel voorkomend 

probleem voor vrouwen overal ter wereld. Het is bijna niet nodig 

vrouwen te bemoedigen anderen te dienen, ze lijken dat al perfect te 

kunnen! 

Maar terwijl ik luisterde naar de vrouw tegenover me, werd ik door iets geraakt. Ze was niet 

bezig met dienen, ze werd uitgebuit. Toen ik haar dit vertelde, zag ze meteen het verschil! 

De Bijbel maakt dit onderscheid tussen een erfgenaam zijn in het huis en een slaaf zijn op 

meerdere plaatsen (zie bijvoorbeeld Galaten 3:23-4:9 of Johannes 15:14-17). Een slaaf moet 

zijn meester dienen en naar zijn eigen behoeften wordt niet gevraagd. Voor een dochter des 

huizes wordt gezorgd, en wat zij doet, doet zij uit vrije wil om haar huishouding te verrijken 

en de zaak van haar Vader te dienen. 

God heeft de mens niet geschapen om een slaaf voor een ander te zijn. Als wij als slaven 

dienen, dan doen wij dit omdat wij hebben toegestaan dat dingen en mensen "goden" 

worden die onredelijke eisen aan ons stellen. Als wij slaven zijn, is onze drijfveer de angst 

onze meesters niet goed te dienen en dat we gestraft worden. Zelfs onze eigen zondige en 

egoïstische natuur is zo'n meester. Als wij het gevoel hebben alleen maar te dienen, moeten 

wij onszelf een moeilijke vraag stellen: Waarom doe ik dit? Bijvoorbeeld: Waarom ben ik 

alleen maar aan het schoonmaken? Voor wie ben ik bang? Wat wil ik hiermee bereiken: wil 

ik dat mensen meer van mij gaan houden? Wij zijn dochters des huizes, maar we gedragen 

ons als slaven. Net als de oudste zoon in het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15) zijn we 

ons niet bewust dat we geaccepteerd worden niet kunnen verdienen, omdat alles al van ons 

is (1 Korintiërs 3:21–23)! 

Op die basis mogen wij dienen als dochters van God. We weten aan Wie we toebehoren en 

hoeven niets te verdienen. We leven, omdat wij geliefd zijn door God. We brengen tijd door 

aan Zijn tafel, praten met Hem en leren Hem kennen. We dragen graag bij aan onze eigen 

huishouding door te dienen en raken betrokken bij Gods zaken: de wereld redden met alles 

wat in ons is. Rustige periodes wisselen drukke periodes af. Onze Vader, van 

Wie wij kinderen en erfgenamen zijn, ziet erop toe dat aan onze behoeften 

wordt voldaan. Wij werken niet vanuit schuld- of angstgevoelens om de kost 

te verdienen. Terwijl wij dienen, schijnen wij. De volledige mogelijkheid van 

de erfenis van onze Vader wordt zichtbaar voor de wereld terwijl wij doen 

wat we graag doen en waarvoor wij onze talenten hebben gekregen. 

Natuurlijk kan dit ook veel van ons vragen, maar deze dienst laadt onze 

batterijen op, ze worden er niet door leeggezogen! 

Lieve zusters, laten we daarom in ons gebed de moeilijke vragen stellen. En 

laat ons dan schijnen in deze hartverwarmende dienstbaarheid die de 

wereld zal veranderen.  

 

KSENIJA MAGDA 
PRESIDENTE 2015–2020  

BWA WOMEN 
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Waarom Wereldgebedsdag?
De Wereldgebedsdag van de 

Baptistenvrouwen is een prachtig 

voorbeeld van de verbondenheid die 

wordt gevierd door alle 

Baptistenvrouwen, waar ook ter wereld. 

Er zijn twee essentiële actieve 

ingrediënten die deel uitmaken van elke 

Wereldgebedsdag: gebed en geven. Als wij 

ons verenigen met onze Baptistenzusters 

overal in de wereld, zetten we ons in om 

elkaar te steunen in gebed, omdat we 

weten dat door ons gebed grote en 

machtige dingen kunnen ontstaan. Wij 

horen bij elkaar, en zo kunnen wij solidair 

met elkaar zijn. 

De offers tijdens de Wereldgebedsdag zijn 

heel belangrijk, omdat zij de middelen 

bieden voor de verbindende diensten van 

de BWA Vrouwen Afdeling en de 7 

Continentale Unies, inclusief de 

Wereldgebedsdag-projecten. Wij weten 

dat God iedereen ‘shalom’ geeft wanneer 

Baptistenvrouwen samenkomen in 

Christus, omdat wij elkaar aanmoedigen 

alles wat wij kunnen voor Christus te 

doen! 

Kijk voor een beter begrip van het 

wereldwijde bereik van de Gebedsdag op 

www.facebook.com/BWAWomensDepart

ment/, vooral op en na de Gebedsdag. Je 

vindt daar foto's van een aantal van de 

duizenden zusters die samen met jou 

wereldwijd deelnemen aan deze ervaring. 

Stuur jouw foto’s ook op, zodat we ze 

kunnen toevoegen! 

Jouw evenement kan één of twee uur 

duren, een hele dag of een weekend. In 

deze programmagids vind je diverse 

materialen waar je uit kunt kiezen. 

Gebruik waarvan jij denkt dat het het 

meest geschikt is voor de vrouwen in jouw 

groep. 

Ga naar www.bwawd.org/2019-DOP-

Extras voor een promotieposter, foto's om 

in een PowerPoint-presentatie te 

gebruiken, de soundtrack van ons 

themalied, de geschiedenis van de 

Wereldgebedsdag, video's en andere 

hulpmiddelen. 
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Plan je Gebedsdag-activiteiten 
Jullie Gebedsdag moet een onvergetelijke ervaring worden! Zie 

http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras voor meer tips voor de planning. 

Plan je Dag van Gebed 

1. Bid en kijk eventueel op sociale media (facebook en website) 

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 4 november 2019 (of rondom deze datum). 

 
September 2019 (2 maanden van tevoren). 
Kondig de datum aan in het Kerkblad. 
Vraag spreektijd en deel versierde spaar- enveloppen uit aan alle vrouwen van de gemeente 
in de dienst. 
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 4 november 2019  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 2019 (1 maand van tevoren). 
Laat de datum van de Gebedsdag de laatste 4 weken telkens bij de mededelingen voorlezen. 

 

• 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 4 nov. 2019 ) van de Wereldvrouwengebedsdag vanaf de 
eerste week in oktober elke week afkondigen in de dienst. 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, koelkastmagneten) 
met daarop het logo van de BWA vrouwen, datum, tijd en plaats en deel die in de 
komende weken uit. 

  

http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras
https://www.facebook.com/europeanbaptistwomen
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• Of maak deze herinneringen als uitdeelcadeautje op de dag zelf voorzien van de 
Wereldgebedsdagtekst 2019:  
Mattheüs 20:20-28 

"Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn, en wie onder u de 

eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet 

gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een 

losprijs van velen."  

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

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

Oktober 2019 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. 
 

2. Werk!   

Uitnodigingen 
• Maak uitnodigingen en deel ruim van tevoren versierde enveloppen uit om te 

sparen.  

• 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 4 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.  
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Programmasuggestie 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: (eigen invulling) 
Bijbelstudie uit het programma 
Lied: ( eigen invulling) 
Getuigenis uit het programma  
Pauze met een Caribisch 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  (www.bwawd.org  zie Dop Extras)  
Slotgebed 
Slot Lied (in een kring met elkaar verbonden) Wij reizen met elkander: Lied 481 vers:4 
Uitdelen herinneringscadeautje (gevlochten of gehaakte of papieren en geplastificeerde 
boekenlegger in de kleuren van de continenten, zie elders voor de kleuren of een eigen 
idee.) 
 

Decoratie en inrichting van de zaal  
• Print het themavers voor de Gebedsdag 2019 om uit te delen als boekenlegger en 

als Poster: Mattheüs 20:20-28 "Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw 
dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de 
Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn 
ziel te geven tot een losprijs van velen."                                            

•  Bereid 7 plekken van gebed in de zaal voor. Je zou ze met de 7 verschillende 
kleuren van de continenten kunnen versieren. (stukken gekleurde stof of ballonnen) 
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. 

• 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.  

• Gebruik eventueel de papieren bloemen van een aantal jaren geleden. Of de 
voetstappen. 

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

• Speel eventueel muziek op de achtergrond.  

http://www.bwawd.org/
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• 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 tevoren 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. 
 

 

  

file:///C:/Users/Wies/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/99OCLVL7/www.bwawd.org
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Versterk jouw Gebedsdag-

beleving 
De Gebedsdag verenigt alle 

Baptistenvrouwen wereldwijd in een tijd van 

aanbidding door gebed, lofprijzing en onze 

financiële offers. Dit jaar zijn we ons ervan 

bewust dat wij het Licht van Jezus in de 

wereld weerspiegelen door voor elkaar en 

de wereld te bidden. Onthoud dat er geen 

"beste" manier is om jouw 

Wereldgebedsdag te houden. Welke manier 

je ook kiest, de nadruk moet liggen op het 

voor God brengen van de problemen en 

zorgen van de wereld. God is de Enige die 

hoop en genezing aan alle mensen kan 

brengen. 

Er zijn veel manieren waarop je jouw 

Gebedsdag-beleving kunt versterken. Zie 

BWA Women | 2019 DOP Extras voor 

ideeën. 

✔ Nogmaals: Kondig de datum vroegtijdig aan in jullie Kerkblad en laat het de laatste 4 

weken telkens bij de mededelingen voorlezen.  

✔ Maak die mooie spaar enveloppen en deel ze ruim van tevoren uit. 

✔ Terwijl het offer wordt opgehaald, luister je naar een opname van het lied "If I can help 

somebody as I pass along then my living shall not be in vain". (Als ik er niet meer ben, maar ik 

heb iemand kunnen helpen, dan is mijn leven niet tevergeefs geweest.) Natuurlijk kun je het 

ook zingen. Of speel ons themalied “Arise, Shine” van de website (www.bwawd.org/2019-

DOP-Extras) 

✔ Bijbelstudie: Er zijn twee Bijbelstudies voorbereid. De ene is afgedrukt in het programma 

en de andere is te vinden op de website (www.bwawd.org/2019-Biblestudy2, in het Engels). 

Kies afhankelijk van de beschikbare tijd om één of twee Bijbelstudies te doen. 

✔ Gebruik het "Dienen is"-overzicht (zie bovenaan deze bladzijde) en vraag de deelnemers 

te lezen wat hier dienen is. Anderen kunnen hun eigen gedachten hierover delen. 

✔ Je kunt "Dienen is"-bladwijzers maken en die uitdelen aan de aanwezigen. Wees 

creatief! Overgebleven bladwijzers kun je verkopen. Het geld dat je hiermee ophaalt maakt 

deel uit van je Wereldgebedsdag-bijdrage. Misschien heb je zelf ideeën over wat "Dienen" is 

die je kunt toevoegen aan deze lijst. 

  

 

Dienen is... 

… van God houden door van 

anderen te houden 

… anderen helpen 

… uitreiken naar de behoeftigen en 

zieken 

… medeleven tonen 

… zorgen voor anderen 

… goede daden doen in de naam 

van Jezus 

… praktische ondersteuning bieden 

… liefde in actie 

… vrijwilliger worden 

… je gaven en talenten gebruiken 

om anderen te zegenen 

… een helpende hand bieden 

… bezorgdheid tonen 

… 

 

https://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras
http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras
http://www.bwawd.org/2019-DOP-Extras
http://www.bwawd.org/2019-Biblestudy2
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Hoe je Gebedsdag-offer wordt 

gebruikt 
Van de offers wordt 50% gebruikt voor de 

wereldwijde bediening en projecten en 50% voor 

continentale bediening en projecten. 

Wereldwijd: BWA Women 
Deze 50% wordt besteed aan het virtueel en door gebed verbinden van Baptistenvrouwen 

en voor fysieke evenementen.  

1. Virtueel: e-magazine, maandelijkse e-nieuwsbrief, website, verhalen delen, 

Facebook, blogs. 

2. Fysieke evenementen zoals een vijfjaarlijkse leiderschapsconferentie, beurzen, 

theologische conferenties, advies aan jonge vrouwen, de Commissie voor de Status 

van de Vrouw van de Verenigde Naties en reiskosten voor medewerkers om 

Continentale Unies te bemoedigen en te ondersteunen. 

3. Door gebed: Gebedsdag (promotie, ontwerpen, drukken en mailen van het 

programma). 

4. Ondersteuning Wereldgebedsdag-projecten om te voorzien in de behoeften van 

vrouwen overal ter wereld. 

5. Bijdrage aan het wereldkantoor (administratiekosten). 

Continentaal: 
1. De functionarissen van de Continentale Unies helpen nieuwe organisaties van 

Baptistenvrouwen te vormen. 

2. Ondersteunen van speciale programma's waaronder evangelisatie en 

vrouwenconferenties. 

3. Ondersteunen van de Gebedsdagprojecten van de eigen Continentale Unie. 

4. Financiële ondersteuning bieden voor speciale ontmoetingen om tegemoet te komen 

aan de behoeften van vrouwen. 

5. Financiële ondersteuning aanbieden voor continentale ontmoetingen die elke 5 jaar 

worden gehouden. 

6. Reiskosten voor functionarissen van de Continentale Unie subsidiëren om nationale 

Baptistenvrouwengroepen te bemoedigen. 

7. Bijdrage aan de Continentale Unie (administratiekosten). 

 
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 2019  
Naam van de plaats van de Vrouwenafdeling: …………………….  
Vermeld beslist het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2019 ) én van welke afdeling (plaats) het 
geld afkomstig is. 19  
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Bijbelstudie 

Sta op en schijn door te dienen 
Door Sylvia Henry—Jamaica 

Bijbels thema Mattheüs 20:20-28 

"Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil 

zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te 

worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs van velen." 

Inleiding 
Het aardse leven en de bediening van 

Jezus zou over de zaken van Zijn Vader 

gaan. Zijn doel was "degenen die verloren 

zijn te zoeken en te redden; om te dienen 

en niet om te worden gediend." Salome, 

de moeder van Jacobus en Johannes, werd 

hieraan herinnerd toen zij Jezus vroeg om 

speciale plaatsen en macht in het 

Koninkrijk voor haar twee zonen. In feite 

wilden alle discipelen worden beloond 

voor het feit dat zij Jezus volgden en 

dienden. Maar Jezus leerde hen dat Zijn 

volgelingen Gods gunsten niet verdienen. 

Je krijgt ze gewoon want ze komen op 

natuurlijke wijze voort uit een relatie met 

Hem. 

Onbaatzuchtigheid, zei Jezus, vraagt dat 

wij dienen in naam van Christus en ten 

voordele van anderen. Onbaatzuchtigheid 

heeft zijn prijs en vraagt zelfverloochening 

en kruisdraging.  

Het vroege leven van Jezus werd 

gekenmerkt door onbaatzuchtige dienst. 

Hij reikte uit medeleven uit naar de 

verloren menigten. Degenen die getroffen 

waren door fysieke kwalen, sociale 

onrechtvaardigheid en spirituele blindheid 

werden aangeraakt. Door anderen te 

dienen deed Jezus gehoorzaam de wil van 

Zijn Vader. Net als bij Jezus, zouden onze 

diensten moeten worden aangedreven 

door liefde en toewijding aan God. Door  

anderen te dienen reflecteren wij het Licht 

van God voor ieder die het kan zien 

(Mattheüs 5:15). 

Geroepen om te dienen 
Het is God die ons heeft geroepen om 

door te dienen met Hem mee te gaan in 

Zijn missie. Als Zijn vertegenwoordigers op 

aarde dienen wij samen met Hem in de 

manier waarop wij leven en handelen. Wij 

zijn niet gered om te dienen, maar we 

dienen omdat we gered zijn. Dienen wordt 

dan een natuurlijke reactie door de relatie 

die wij hebben met Christus, het wordt 

een roeping die we blij en in gebed mogen 

beleven. 

In zekere zin geven wij ons liefdevol aan 

anderen door gebruik te maken van de 

gaven die God ons heeft geschonken om 

onderdak te bieden aan de daklozen, de 

hongerigen te voeden, de gevangenen te 

bezoeken, de dorstigen te drinken te 

geven, de naakten te kleden en vreemden 

gastvrijheid te bieden. Deze daden waarbij 

we ons eigen 'ik' opzij zetten doen we 

zonder hiervoor een materiële beloning te 

verwachten. Jezus Zelf zei: "Voor zover u 

dit voor een van deze geringste broeders 

van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 

gedaan." (Mattheüs 25:40) Het is de Geest 

van God, die het mogelijk maakt het Licht 

van Gods aanwezigheid in Jezus Christus 

te laten schijnen door onze dienstbaarheid 

in een “donkere wereld”.    
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Dienen als Jezus 
In Johannes 13:1-5 lezen we een krachtig 

voorbeeld van het dienen van Jezus wat 

normaal gesproken door huisslaven zou 

worden gedaan. Jezus stond op van de 

tafel, legde Zijn kleren af, nam een linnen 

doek en waste de voeten van de 

discipelen. Door dit te doen leerde Hij Zijn 

discipelen een paar waardevolle lessen 

over dienen. Als volgelingen van Christus 

worden ook wij geroepen om 

onbaatzuchtig te zien naar de behoeften 

en zorgen van anderen, om de minder 

bewonderingswaardige taken uit te 

voeren die vaak niet worden opgemerkt of 

over het hoofd worden gezien. 

Het wassen van de voeten van Jezus' 

discipelen was een praktijkles in 

nederigheid en dienstbaarheid. De 

drijfveer was liefde en het werd gezien als 

een voorrecht. Wij, zijn discipelen, leren 

dat Jezus door ons heen schijnt door 

liefdevol en barmhartig te zijn, niet uit 

dwang of verplichting, maar omdat het uit 

ons hart komt en geïnspireerd is door de 

liefde voor God en de mensen die we 

dienen. Wij dienen omdat wij ons 

verbonden hebben met Jezus Christus. 

Schijnen voor Jezus door te dienen 
God heeft ons geestelijke gaven, 

natuurlijke mogelijkheden, tijd, financiële 

middelen en ervaring gegeven. Wij kunnen 

gebruiken wat we hebben en zijn als de 

barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37) 

of als Petrus en Johannes bij de Schone-

tempelpoort (Handelingen 3:1-8). Als we 

dienen in Jezus' naam, voldoen we niet 

alleen aan Gods doel voor ons leven, maar 

verspreiden we ook ons Christelijke geloof 

om een dienaar voor het leven te zijn. De 

eenvoudige, op Jezus lijkende 

handelingen, die wij uit vriendschap en 

genade doen, laten de goedheid en 

grootheid van God zien. 

Dienen als Christus is op God gericht, door 

God geïnspireerd en verandert je. Het is 

liefde in actie voor het goede van de 

gemeenschap en de glorie van God vanaf 

de plaats waar we zijn. Overal om ons 

heen worden vrouwen uitgebuit, 

achtergesteld, beschadigd en mishandeld 

door de omstandigheden van het leven. 

Velen zijn verloren en eenzaam en 

verlangen naar betekenisvolle en 

betrokken relaties die voldoen aan de 

behoeften die zij in hun leven kennen. 

Ieder van ons kan het kanaal worden 

waardoor vrouwen, onafhankelijk van hun 

omstandigheden, tot God kunnen komen 

om Zijn stem te horen, Zijn hart te leren 

kennen en Zijn wil te doen. 

Ons dienen aan anderen kan ons 

wegtrekken van het bekende, het 

gemakkelijke, het comfortabele naar wat 

riskant lijkt. Misschien moeten we onze 

eigen gevoelens van ontoereikendheid, 

 

DEZE VROUWEN BEZOCHTEN DEZE VROUW OM HAAR IN DE 

HUISHOUDING TE HELPEN. 
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onvolmaaktheid of sociale overleving 

negeren en boven onszelf uitstijgen om 

diegenen lief te hebben en te dienen die 

door de wereld worden gezien als armzalig 

en onwaardig. Deze opofferende dienst 

tilt ons boven onze comfortzone uit om te 

prediken, te leren, te liefhebben en voor 

anderen te zorgen, zodat ze allemaal de 

warmte van het Licht van Jezus kunnen 

ervaren. Licht is ten slotte het meest 

effectief waar het duister is. 

Laat ons dan als Baptistenvrouwen, met 

een vernieuwd gevoel voor zending, waar 

we ook zijn, opstaan en schijnen voor 

Jezus door Hem te dienen. Laten we ons 

er opnieuw op toeleggen onze invloeden, 

middelen en stemmen te gebruiken in 

Gods Wijngaard als we anderen dienen, 

zodat zij allemaal het Licht van Jezus in 

woorden en daden gereflecteerd kunnen 

zien door ons Christelijke geloof. 

 

Ter overdenking: 

• Hoe effectief maak ik gebruik van mijn geestelijke gaven en mijn mogelijkheden om 

te dienen? 

• Wat is mijn motivatie om te dienen? 

• Schijnt het Licht van Jezus door mijn dienen heen? 

 

Je kunt Bijbelstudie 2 (in het Engels) vinden op: www.bwawd.org/2019-Biblestudy2 

  

 

HET IS DE LIEFDE VAN CHRISTUS DIE MIJ AANZET TE DIENEN. 

HET IS HET VOORBEELD VAN CHRISTUS DAT MIJ INSPIREERT TE DIENEN. 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2QTSVMB5/www.bwawd.org/2019-Biblestudy2
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Getuigenissen uit het Caribisch gebied 

Getuigenis van Lindley Cedeno 

Van verslaving naar herstel in Jezus Christus 

Ik heb een gelukkige jeugd gehad en groeide op in het dorpje 

Moruga in het landelijke Trinidad. We werden grootgebracht 

met het katholieke geloof en gingen regelmatig naar de mis 

omdat mijn vrome moeder dit wilde. Bidden was een belangrijk 

onderdeel van het leven van mijn moeder. Wij werden in de 

kleine uurtjes in de ochtend wakker van haar stem die uitriep tot haar 'Papa God'. 

Toen ik twaalf was, werd mijn moeder ziek en stierf ze. Ik was er kapot van dat zij er niet 

meer was en voelde jarenlang diepe pijn en rouw. Na de basisschool volgde ik een 

secretaresse-opleiding. Na drie jaar moest ik de school verlaten en werk zoeken om voor 

mijzelf te zorgen. Voor mijn eerste baan als huishoudster en kinderverzorgster moest ik wel, 

tegen mijn zin, verhuizen naar de hoofdstad van Port-of-Spain. 

Mijn werkgever mishandelde me. Ik rouwde nog steeds om het verlies van mijn moeder en 

zocht troost bij een oudere vriendin. Zij nam me mee naar feestjes en clubs en liet me 

kennismaken met sigaretten en alcohol. Ik deed mee want ik wilde erbij horen. Ik zegde mijn 

baan op, kreeg mijn dochter toen ik 18 was en liet haar al snel achter bij vrienden om door 

te gaan met mijn allesverslindende feestleven met marihuana en crack cocaïne. Ik keerde 

terug naar Moruga om te proberen mijn leven weer op de rit te krijgen, ontmoette een man 

en trouwde acht maanden later. 

Ons huwelijk duurde maar twee jaar. Het bleek dat mijn echtgenoot veel buitenechtelijke 

relaties had. Ik verliet hem en ging terug naar de stad Port-of-Spain, waar ik allerlei baantjes 

aannam om te overleven. Ik kwam weer in contact met verkeerde mensen en kwam terecht 

in een neerwaartse spiraal. Ik was nu verslaafd aan cocaïne, alcohol, marihuana en 

overspelige relaties en schaamde me te diep om hulp te zoeken. 

Toen herinnerde ik me hoe mijn moeder altijd bad en ik begon de Heer iedere dag aan te 

roepen, ik vroeg "Papa God" mij te bevrijden van deze afhankelijkheid van verslavingen. Ik 

ben God dankbaar dat hij mijn roepen hoorde en mijn leven begon te veranderen. Na vijf 

jaar verslaafd geweest te zijn aan crack-cocaïne stopte ik radicaal daarmee zonder naar een 

afkickkliniek te gaan. En langzamerhand kwam ik ook vrij van de andere verslavingen. Ik 

behaalde mijn taxirijbewijs, kocht een taxi en kocht mijn eigen huis en land. Ik begon een 

verlangen te krijgen om terug te keren naar de kerk, en op een zondagmorgen leidde God 

mij naar St. John's London Baptist Church. Via de dominee sprak de Heer tot mij over mijn 

rebellerende gedrag. Ik was ten diepste overtuigd van mijn zonden en gaf mijn leven aan 

Jezus Christus! Wat een prachtige dag! Een maand later werd ik gedoopt. Mijn echtgenoot 

en ik kwamen een jaar na mijn doop weer samen en ook hij gaf zijn leven over aan Jezus 

Christus en werd gedoopt. Helaas stierf hij in februari 2016 aan een beroerte. 

Mijn weg met de Heer is geweldig geweest sinds ik acht jaar geleden een nieuwe weg 

insloeg. Ik ben nu vrijwilliger bij St. John's. Ik ben een gebedsstrijder en voorbidder en leid de 

 

LINDLEY CEDENO, TRINIDAD 
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bediening voor arme en sociaal ontheemde personen. Ik dank God voor zijn genade voor mij 

en dat Hij mij heeft laten leven voor Hem! 

Mijn boodschap aan jou is dat er geen verslaving is en geen banden zijn waarvan Hij je niet 

kan bevrijden. God herstelt en geeft je een nieuw begin. 

 

Getuigenis van Magdalene Mary Haynes 
Ik groeide op op het kruideneiland Grenada bij mijn alleenstaande 

moeder en mijn zussen. Ik werd geboren met een hazenlip die 

mijn spraak en uiterlijk beïnvloedde. Ondanks de pogingen het 

probleem te corrigeren voelde ik mij ongewenst en ontheemd in 

mijn gemeenschap door mijn 'handicap'. Op school was ik 

regelmatig het doel van spot en pesterijen. Ik was een eenzaam, 

niet-geliefd kind met een laag zelfbeeld dat de wereld haatte. Ik 

was bang om te spreken, vrij te spelen en te genieten van mijn 

jeugd. Ik vond mijzelf lelijk en wilde dood, en vroeg me af 

"Waarom ik? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik zo geboren? 

Houdt God echt van mij?" 

Mijn moeder werkte hard en steunde me waar ze kon. Zij legde de vastbeslotenheid in mij 

om in het leven te gaan voor wat ik wilde. Ik werd katholiek opgevoed en als tiener was ik 

mij erg bewust van God en wilde ik Hem dienen en door anderen geaccepteerd worden door 

religieuze activiteiten. Ik wilde non worden, maar die droom was niet mogelijk omdat mijn 

ouders niet getrouwd waren. 

Ik bleef zoeken naar liefde en acceptatie en probeerde mijn levensdoel te ontdekken. Ik las 

trouw in de Bijbel en bleef kerken, openluchtsamenkomsten en conferenties bezoeken. 

Tijdens een van de Grenada Baptist IMPAC-conferenties gingen mijn ogen open voor de 

waarheid van de Bijbel. 

Toen ik 17 was gaf ik eindelijk toe en gaf ik mijn hart aan de Heer in een zondagdienst bij de 

First Grenada Baptist Church. De boodschap die dag ging over God als de Goede Herder, 

waar wij bescherming en veiligheid kunnen vinden. Ik leerde ook dat als we ons vertrouwen 

in Hem stellen, niemand ons uit Zijn hand kan wegnemen. Later realiseerde ik me dat ik 

zelfingenomen was, dat ik een zondaar was en Gods vergeving nodig had. 

Ik zag in dat ik wonderbaar en prachtig ben gemaakt en begon mijn uniek-zijn te accepteren. 

Twee jaar na mijn bekering werd ik gevraagd de zondagsschool te leiden. Dit was een grote 

stap voor mij, ik had nooit gedacht dat ik goed kon communiceren. Ik denk dat dat mijn 

eerste wonder was. Mijn zus, die altijd bij me was, zag het verschil dat God maakte in mijn 

leven en gaf ook haar hart aan Jezus. Zij was mijn eerste bekeerling. Daarna volgde mijn 

directe familie. 

 

MAGDALENE MARY HAYNES,  

GRENADA 
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Ik heb verschillende leidinggevende posities vervuld in mijn kerk, waaronder 

kinderbediening, evangelisatie en administratie. Op dit ogenblik dien ik waardig en trouw als 

diaken. 

Mijn leven is vervuld! De Heer heeft me gezegend met een trouwe en liefhebbende 

echtgenoot, drie prachtige kinderen, een liefhebbende en meelevende kerkelijke familie en 

bloedverwanten. Ik ben echt gezegend! 

Ik heb Filippenzen 1:21 aangenomen als mijn persoonlijke motto. "Want het leven is voor mij 

Christus en het sterven is voor mij winst." Ik dacht dat ik verloren, niet-geliefd en waardeloos 

was en ben er nu ten volle van overtuigd en zeker dat ik een kostbare ziel ben voor Christus, 

dat ik van het leven houd en Hem mag dienen in deze wereld. 

Mijn zusters in Christus, ik spoor u aan om in uw zegen te wandelen als een dienstmaagd van 

Christus. Hij maakt het verschil in een ziel die aan Hem is overgegeven. 

Ik ben wie ik ben door de genade van God. 
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Gebedsdagprojecten 2019 
Naam van het project: BUTT Horticultural & Training Project  

Organisatie:  Baptist Union of Trinidad & 

Tobago  

Verantwoordelijke persoon: Karlene Edwards-Warrick 

Doelgroep:  alleenstaande ouders, 

weduwen, werkloze 

vrouwen 

Beschrijving van het project: 

BUTT Horticulural Project is gericht op het bieden van hulp 

aan vrouwen in gemeenschappen om economisch 

zelfstandig te worden door sierplanten te kweken en deze te 

verkopen of te verhuren, en korte termijn gewassen 

(groenten) te telen voor voedsel en verkoop. Het project 

biedt alfabetiseringscursussen, leiderschapstrainingen, 

ondernemingscursussen en trainingen in gezonde voeding 

en het onderwijst de vrouwen door Bijbelstudies om de Heer lief te hebben en te dienen. 

 

Naam van het project:  Training en werkgelegenheid in de 

verwerking van ijs en lokale vruchten. 

Organisatie: Grenada Baptist Women Association 

Verantwoordelijke persoon: Ann Marie D. Francis Domergé 

Beschrijving van het project: 

Het doel van dit project is om een blijvende onderneming te zijn die erop 

is gericht werkgelegenheid te bieden voor werkloze vrouwen in de 

Grenada Baptist Association. Binnen het programma wordt slechts een 

select gezelschap tewerkgesteld. Deze vrouwen worden toegerust met 

de vaardigheden om hun eigen kleine bedrijfje vanuit huis te starten. 
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Naam van het project: Originals to the Origin 

Organisatie: Latin America Baptist 

Women’s Union (UFBAL) 

Verantwoordelijke persoon: Liliana Fernandez 

Beschrijving van het project: 

Dit project is gericht op autochtone Latijns-

Amerikaanse mensen, die terug worden geleid naar hun 

oorsprong, de enige ware God, onze Schepper. Dit 

project helpt de autochtone mensen hun leven te 

verbeteren door hen te helpen met wettelijke eisen en 

medische behandelingen en door een centrum te 

creëren waar ze vaardigheden en beroepen kunnen 

ontwikkelen waar in de gemeenschappen behoefte aan 

is. Er is geld nodig voor de leiding voor training, voedsel 

en medicijnen. 
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De Baptisten Wereld Vrouwen organisatie verenigt 

Baptistenvrouwen wereldwijd met elkaar:  

Persoonlijk  – Via sociale media – Door gebed 

 

Als Baptistenvrouwen samenkomen in de naam van Christus, 

geeft God hen allen Shalom! 

 

Bedankt dat u samen met uw Baptistenzusters overal ter wereld 

opstaat! 

 

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

 

Idee: vraag een presentatie avond verzorgd door  
Wies Dijkstra, ex-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 Wereld Bestuursleden 2015 – 2020  
Wereld Presidente: Ksenija Magda / E-mail: presidentwd@bwawd.org  

Secretaresse/Penningmeester: Kathy E. James / E-mail: treasurerwd@bwawd.org  

Interim uitvoerend Directeur: Moreen Sharp / E-mail bwawomen@bwawd.org 

Vice-presidentes:  

Afrika: Marthe Nguime Ekollo / Email: mnguimeekollo@gmail.com  

Latijns Amerika: Liliana Fernandez de Farina / E-mail: lilifarinagroup@yahoo.com 

Azië: Vernette Myint Myint San / E-mail: vernette@asiabwu.org 

Caraïben: Yvonne Pitter / Email: jypitter@hotmail.com  

Oceanië: Nieuwe presidente per september 2019 

Amelia Gavidi, vorige president van Oceanië  

Europa: Fabienne Seguin / Email: president.ebwu@gmail.com 

BWA Vrouwen afdeling: Moreen Sharp / Email: bwawomen@bwawd.org  

Noord-Amerika: TaNikka Sheppard (USA) / Email: president@nabwu.org  

 

Al het materiaal uit dit programma en deze gebedsgids mag worden gekopieerd en/of 

herdrukt.  

Met dank aan Ymkje Kuipers (ymkje@lochside.nl) voor de Nederlandse vertaling.   

https://www.bwawd.org/
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Life! 
Baptist Women’s leadership Conference 

Rio de Janeiro, Brazilië 

17-20 juli 2020 

TOGETHER 
Baptist World Alliance Celebration 2020 

Rio de Janeiro, Brazilië 

22-26 juli 2020 

 

Bent u klaar voor een levensveranderende ervaring? Kom naar Rio om uw Baptistenzusters 

te ontmoeten op de Women's Leadership Conference! Leer, groei, aanbid, netwerk, verbind. 

Want als wij samenkomen in Christus, bemoedigen wij elkaar als vrouwen om dat te zijn wat 

we kunnen zijn in Christus ten voordele van onze families, kerken en gemeenschappen 

overal op de wereld! 

En plan ook de Baptist World Alliance Celebration te bezoeken, die daarop volgt van 22-26 

juli 2020. Tijdens de BWA Celebration is kinderopvang aanwezig en de Youth Conference 

wordt tegelijkertijd gehouden. 

Registreer nu! 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Als Baptistenvrouwen samenkomen in de naam van Christus,  

geeft God hen allen Shalom! 

https://www.bwawd.org/
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Het Baptisten Wereld Vrouwen gebedsdag programma 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: bwawomen@bwawd.org  

Web: www.bwawd.org  

 

Bestuur van de Baptist World Alliance Women-afdeling en de BWA  
Ons doel is Baptistenvrouwen wereldwijd met elkaar te verbinden, omdat wij geloven dat 

wanneer Baptistenvrouwen samenkomen in Christus, God hen allen Zijn Shalom zal geven.  

• Bid dat God deze verbindingsmogelijkheden krachtig zal gebruiken en dat Zijn Shalom 

als gevolg hiervan zijn invloed zal hebben op ons leven. 

• Bid voor extra geldstromen voor de bedieningen op continentaal en wereldwijd 

niveau. 

• Bid voor de voorbereidingen en de planning voor de Women's Leadership Conference 

en de BWA Celebration and Youth Conference in Brazilië in juli 2020. 

• Bid in het bijzonder dat we ons doel kunnen bereiken om een vertegenwoordiging 

van alle 125 lidorganisaties en denominaties te hebben bij deze evenementen! 

• Bid dat God alle vrouwen die deelnemen aan deze Gebedsdag zal zegenen en 

bemoedigen. 

• Bid voor wijsheid in leiderschap voor het Wereld Bestuur en in het bijzonder voor 

presidente Ksenija Magda, interim uitvoerend directeur Moreen Sharp en 

secretaris/penningmeester Kathy James. 

• Bid om wijsheid voor de benoemingscommissie tijdens hun zoektocht naar de juiste 

vrouwen voor presidente en secretaris/penningmeester voor 2020-2025 en een 

permanente uitvoerend directeur. 

• Bid om wijsheid en leiding voor BWA-secretaris generaal Elijah Brown en president 

Paul Msiza als leiders van de Baptist World Alliance. 
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Europa 
Het gebrek aan liefde onder Christenen groeit. Als gevolg hiervan wordt het 

steeds moeilijker om Christenen betrokken te krijgen bij de kerkelijke gemeenten 

en om mensen te vinden die bereid zijn de Heer te dienen. 

• Bid dat Christenen er de vreugde van gaan inzien Christus te dienen door 

anderen te dienen. 

• Bid voor een nieuwe passie voor de Heer. Bid dat vrouwen overal hun 

eerste liefde niet zullen verliezen omdat ze het in hun dagelijkse leven zo 

druk hebben. 

• Bid dat christelijke gezinnen sterk in de Heer blijven, ondanks het grote 

aantal scheidingen en de instabiliteit in relaties. Bid dat het probleem van huiselijk 

geweld op nationaal niveau zal worden aangepakt. Bid dat er op passende wijze 

wordt gereageerd wanneer dit voorkomt in christelijke gezinnen. 

• Bid dat jonge mensen worden geleid door de Heilige Geest en hun identiteit in 

Christus zoeken en niet in materialisme. 

• Bid voor vrede in elk land. Door oorlog en/of de economische crisis worden mensen 

steeds armer. Dit kan leiden tot extreme politieke bewegingen die vaak erg 

gewelddadig zijn. Bid dat de regering van elk land wijze beslissingen zal nemen.  

• Bid voor de dramatische situatie van vluchtelingen in het Midden-Oosten en overal in 

Europa. Bid dat de reddingsoperaties in de Middellandse Zee niet worden stopgezet. 

Bid dat vluchtelingen waardig zullen worden behandeld door de autoriteiten van de 

landen waar ze terechtkomen. Bid dat God iedereen die hen dient wijsheid en liefde 

zal geven. 

Caribisch gebied 
• Bid dat de gesel van geweld tegen vrouwen mag stoppen en dat mannen 

hun rol als vader en echtgenoot op zich nemen zoals staat beschreven in 

het Woord van God. 

• Bid dat mensen die betrokken zijn bij mensenhandel en andere criminele 

activiteiten in het Caribisch gebied de reddende genade van onze Heer en 

Redder Jezus Christus mogen leren kennen. 

• Bid dat de bedieningen die in het kader van de Wereldgebedsdag 2019 

steun ontvangen, toegerust zullen worden om de gemeenschappen nog 

beter te kunnen dienen en dat vrouwen zullen worden getraind om het 

Koninkrijk van God nog beter te kunnen dienen. 

• Bid dat de kerk een sterk getuigenis zal afgeven temidden van de moedwillige 

veronachtzaming van de Waarheid van God voor het leven en relaties van mensen. 
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Afrika 
• Bid dat, ondanks de Islamitische agenda overal in Afrika, God de 

inwoners van Afrika de wijsheid zal geven om de ware en liefdevolle God 

te leren kennen door de mensen die van hen houden en met hen hun 

hoop en vrees, dromen en visie willen delen, zodat ze samen kunnen 

komen en duurzame relaties kunnen opbouwen. 

• Bid voor liefde, vrede, verzoening, heling en herstel in onze onrustige 

landen. 

• Bid voor regeringsfunctionarissen en leiders dat God hun gedachten, 

hun beslissingen en hun acties mag leiden. Bid dat God hen naast 

gelovige adviseurs mag plaatsen, die hen wijs beïnvloeden. 

• Bid dat zij de juiste beslissingen zullen nemen voor economische groei om armoede 

uit te bannen en de bevolking tot vrouwen en mannen laat worden met een groot 

gevoel van eigenwaarde. 

• Bid tot de Heer van de oogst dat Hij werkers uitzendt om te oogsten. Vraag God of hij 

zendelingen wil laten opstaan, zodat wij een grote opwekking kunnen zien gebeuren 

in Afrika.  

• Bid dat Unies/Conventies zullen onderzoeken hoe je eigen en multiculturele 

zendelingen uit kunt sturen en hoe je strategieën ontwikkelt om effectiever te 

kunnen kiezen. 

Latijns Amerika 
Wij danken God voor: 

• Het prachtige land en de vruchtbare gronden in Latijns-Amerika. 

• De nederigheid van onze mensen. 

• De vier seizoenen overal. 

• De vrijheid om het Woord van God te delen. 

Bid: 

• Voor genade voor elke regering. 

• Dat er een einde mag komen aan het instellen van zondige wetten. 

• Dat de drugshandel en het kidnappen kunnen worden gestopt. 

• Dat de vrouwen gestimuleerd worden om het evangelie te brengen aan 

vrouwen in de seksindustrie, daklozen, zieken, inheemse bevolking en eenzamen. 

• Voor nieuwe geestelijke leiders. 

• Meer Christelijke kinderdagverblijven voor kinderen uit verarmde gebieden (zoals het 

PEPE-project dat wordt ondersteund door UFBAL). 

• Betrokkenheid en servicegerichtheid. 

• Meer jonge vrouwen binnen onze organisaties. 

• Dat God elke groep leiders bij de BWA Vrouwen op elk continent en binnen de BWA 

zal zegenen. 
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Noord-Amerika 
• Bid dat Baptistenvrouwen van Noord-Amerika hun horizon zullen 

verbreden door Baptistenvrouwen die niet actief betrokken zijn bij ons 

werk te betrekken, zodat we samen kwetsbare vrouwen en kinderen 

kunnen bereiken door de liefde van Christus. 

• Bid dat God vrouwen en meisjes vrijmaakt die allerlei vormen van gender 

gerelateerd geweld ervaren. 

• Bid dat we ondanks onze angsten, verschillen en bedenkingen uit zullen 

reiken met de liefde van Christus naar diegenen die politieke, sociale en 

economische onrust ontvluchten en die arriveren in onze buurten en 

gemeenschappen. 

• Bid voor vrouwen en kinderen die allerlei vormen van onrecht ervaren in onze 

gemeenschappen, en dat God ons wil gebruiken om het verschil in hun leven te zijn. 

• Bid voor vrouwen die in gevangenschap leven, waarvan velen moeder zijn en die het 

slachtoffer geworden zijn van vele omstandigheden en vormen van onrecht en 

geweld en die mogelijk te kampen hebben met problemen met hun mentale 

gezondheid en drugsgebruik.  

• Bid voor kinderen die lijden aan langetermijneffecten van de gevangenschap van hun 

moeder. 

• Bid voor mogelijkheden voor vormen van samenwerking tussen oudere vrouwen, 

jonge vrouwen en meisjes, zodat ons werk kan worden voortgezet en zal groeien tot 

eer van God. 

Oceanië (Australië en omliggende eilanden) 

Papoea-Nieuw Guinea:  

• Bid voor het beschikbaar komen van vrouwen in leidinggevende functies, 

dat zij versterkt worden in hun bediening, dat ze trots en moedig nieuwe 

richtingen inslaan, eenheid in visie en doel en begrip mogen krijgen met 

vrouwen over de hele wereld.  

Australië 

• Bid voor meer vrouwelijke leiders in de kerken en voor mogelijkheden 

om te groeien, een nieuwe visie te bepalen, strategieën te structureren 

en blijvende eenheid in het Bestuursteam. Bid voor voorgangers en 

kerken dat zij de vrouwen in hun kerk steunen en dat ze de waarde ervan 

in zullen zien. 

• Bid voor financieel sponsorschap om netwerken verder te ontwikkelen en zich te 

verbinden met vrouwen in afgelegen gebieden. 
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Nieuw-Zeeland:  

• Bid dat meer Christenvrouwen de kans zullen grijpen betrokken te raken bij de 

National Council of Women die van oorsprong christelijk was, maar tegenwoordig 

seculier is. Bid dat vrouwelijke leiders zich mogen wortelen in hun roeping, op zullen 

komen voor vrouwen en het werk zullen laten groeien.  

• Bid voor middelen voor vrouwen die een opleiding volgen bij een theologische 

instelling. 

Fiji:  

• Bid voor workshops waar vrouwelijke leiders worden toegerust om pro-actiever te 

zijn in het aanpakken van sociale problemen in hun omgeving en in het vinden van 

oplossingen vanuit een Bijbels perspectief en voor kennis van Rampen Risico 

bestrijding. 

West-Papoea:  

• Bid voor nieuwe vrouwelijke leiders op posities in de regering en in stedelijke 

organisaties, dat zij de moed mogen hebben hun werkplekken te beïnvloeden door 

het evangelie te verspreiden.  

• Bid voor eenheid onder bestuurders en voor nieuwe plannen voor de zusters in 

West-Papoea in alle drie West Papua Women's Fellowships. Bid voor de 

voortdurende politieke onrust in West-Papoea.  

• Bid voor het pas gekozen GWISWP-bestuur dat de organisatie de komende vijf jaar 

zal leiden (2019-2024). 

Azië 
• Bid voor goede ondersteuning door de voorgangers/kerkleiders als zij de 

vrouwengroepen en vrouwenorganisaties in Aziatische landen helpen 

sterker te worden. 

• Bid dat vrouwengroepen/denominaties worden verenigd en solidair zijn in 

hun dienst aan de Heer. 

• Bid voor alle vrouwelijke leiders/commissies/bestuursleden dat zij gezond en 

trouw zijn, vrede, liefde, vreugde, en een goede visie zullen uitdragen en de 

leiding van God zullen ervaren als ze Hem dienen. 

• Bid dat God vrouwelijke leiders zal doen opstaan die voor Jezus uit durven komen en 

Zijn liefde in actie brengen. 

• Bid voor VREDE en GERECHTIGHEID in de politieke situaties en de aanstaande 

verkiezingen in alle Aziatische landen. Bid voor echte vrede en verzoening in 

Myanmar en bid verder met name voor de hereniging van Zuid- en Noord-Korea en 

dat dat nieuwe verenigde Korea Gods Koninkrijk zal dienen. 

• Bid dat God al onze zusters in India zal beschermen tegen sociaal onrecht en dat de 

kracht van God een einde zal maken aan de vervolging van Christenen in Pakistan, 

China en Myanmar. 
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• Bid voor de slachtoffers van natuurrampen in Azië, dat zij hun levens en 

gemeenschappen kunnen herbouwen en dat God hen zal beschermen tegen verdere 

schade. 

• Bid dat vrouwen en kinderen in Azië beschermd zullen worden door regeringen, 

NGO's en bedrijven uit de particuliere sector tegen armoede, geweld, discriminatie, 

kindermishandeling en vrouwenhandel. 

• Bid voor de groei en uitbreiding van ABWU-leden en met name dat jonge vrouwelijke 

leiders actief betrokken mogen worden in Zijn bediening. 


