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VOORWOORD
Lieve zussen in Nederland,
Voor de eerste keer verwelkomen we ook de vrouwen van de ABC Baptisten en
CAMA-gemeenten in het kader van de toekomstige fusie. Hartelijk welkom bij
de belangrijkste gebeurtenis in het jaar voor Baptisten vrouwen van de hele
wereld. We hopen van harte dat jullie mee willen bidden.
Dit programma voor de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag wordt altijd een
jaar van tevoren opgesteld door telkens een ander werelddeel. In
januari/februari wordt het naar alle landen gestuurd om vertaald te worden.
Jullie zullen begrijpen dat er daarom met geen woord over het Coronavirus
gesproken wordt. Inmiddels heeft het Coronavirus voor iedereen op de wereld
grote gevolgen gehad. Mede daarom is de grote Wereld Conferentie in Brazilië
in juni 2020 niet doorgegaan en ook onze Nederlandse Conferentie die op
17 maart 2020 gehouden zou worden, moest op het laatste ogenblik worden
geannuleerd.
Voor de Wereldconferentie hoopt men dat die alsnog kan plaatsvinden in 2021.
Ondertussen heeft men wel de nieuwe Wereldpresidente Karen Wilson uit
Australië en de nieuwe secretaresse/penningmeester Sherrie Cherdak uit
Amerika ingezegend. Via een internetverbinding kon iedereen daar getuige van
zijn.
Wat betreft onze Nederlandse Conferentie, die gehouden zou worden in
Kollumerzwaag met een kleine honderd deelnemers, hadden we in onze
onwetendheid over de duur van de pandemie in eerste instantie gedacht dat
die in september 2020 zou kunnen plaatsvinden. Maar gezien het aantal
deelnemers en de beschikbare ruimte en de ernst van de situatie durven wij nu
geen voorspelling meer te doen voor een volgende datum.
Als er nieuws is, krijgen jullie dat te horen via de UNIE in de mededelingen voor
de secretaris van jullie gemeente. Zie ook geregeld voor Vrouwenwerk- nieuws
op de Unie website. Ook zijn we van plan via een Facebook account meditaties
en wetenswaardigheden te plaatsen. Jullie bijdrage is van harte welkom.
Wil je nieuws per post ontvangen, stuur dan een envelop mèt postzegel èn je
eigen adres erop in een envelop naar een van onderstaande adressen.
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Mocht het mogelijk zijn om de Nederlandse Conferentie op een bepaald
moment door te laten gaan, dan kun je je via de website van de Baptisten Unie
opgeven of bij:
Janny Relyveld
Haf 47
8212 XM Lelystad
0320-223212

Wies Dijkstra
Parcours 34
9285 SC Buitenpost
0511-542014

Hannie Mansens
Steenuil 93
7827 GE Emmen
0591-352877

g.relyveld@online.nl

wiesdijkstra@gmail.com

Hanniemansens8@gmail.com

Wat betreft dit Gebedsprogramma is het wel treffend dat het deze keer niet
door één werelddeel werd voorbereid, maar door alle werelddelen met elkaar.
Niet wetende dat er zo’n enorme pandemie zou uitbreken die de hele wereld
zou beroeren. Het thema: Samen één zijn kan in deze tijd niet actueler
verwoord worden…. Want ook samen moeten we het virus stoppen. We
hebben elkaar nodig. We moeten solidair zijn.
Omdat bij de gebeden nergens iets staat over de gevolgen en de invloed van
het Coronavirus wil ik jullie vragen om bij elk werelddeel afzonderlijk ook te
bidden voor alle slachtoffers en de moeilijke omstandigheden die dit virus te
weeg brengt in dat werelddeel. Beperk het ervoor bidden ook niet tot deze ene
dag, want we hebben allemaal elkaars gebed voortdurend heel hard nodig.
Jullie allen persoonlijk Gods rijke zegen toewensend,
Hannie Mansens en Wies Dijkstra
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Bedankt dat u in actie komt om samen wereldwijd
solidair te zijn met uw Baptistenzusters !
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HET VERHAAL VAN DE BAPTISTEN VROUWEN WERELD
GEBEDSDAG
Zijn wij vrouwen die de Gebedsdag bezoeken? Of zijn wij vrouwen van gebed?
De Wereld Vrouwen Gebedsdag begon toen vrouwen in Europa tevoorschijn
kwamen na de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die aan beide kanten stonden
in de strijd, realiseerden zich dat ze aan het werk moesten om de muren neer
te halen die waren opgericht in de verdeeldheid van de oorlog.
Pijn en wreedheden hadden ertoe geleid dat gevoelens van woede waren
ontstaan en deze vrouwen wisten dat alleen God deze emotionele grenzen kon
ontbinden en voor verzoening kon zorgen. Deze vrouwen waren vrouwen van
gebed. Ze kwamen bijeen, sloegen in gebed hun armen om elkaar heen en de
muren gingen neer.
Sinds die bewogen periode is de Gebedsdag-beweging van de
Baptistenvrouwen gegroeid. Tegenwoordig worden vrouwen bereikt in bijna
elk land waar Baptistengroepen zijn. Momenteel zijn er zeven continentale
Unies die vrouwen uit 156 landen verbinden met vertalingen van dit
programma in meer dan 80 talen.
Ook tegenwoordig is er nog steeds verdeeldheid in de wereld te zien. Er
worden muren gebouwd door oorlogsgebieden en er worden conflicten
veroorzaakt in theologie, politiek, cultuur, etniciteit en economische status.
Wij, de Baptistenvrouwen, blijven elkaar oproepen de muren in liefde door
gebed neer te halen. Als we samenkomen, staan we samen hand in hand aan
de voet van het kruis, terwijl we opzien naar onze Redder die heling en hoop
brengt in een wereld vol moeite en pijn. De Gebedsdag is onze grootste, meest
wereldschokkende, baanbrekende kans om duisternis af te wijzen en de wereld
en elkaar op grote schaal lief te hebben.
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CREATIEF BIDDEN
Onze cultuur verandert voortdurend en er zijn tal van manieren waarop we ons
daaraan kunnen aanpassen om ons bereik als gebedsvrouwen uit te breiden.
Laten we creatief nadenken over manieren waarop we meer vrouwen bij onze
wereldwijde gebedscirkel kunnen betrekken. Laten we proberen onze Wereld
Gebedsdag op een andere manier te ervaren en het mogelijk maken dat meer
vrouwen dan ooit kunnen deelnemen!
Hieronder volgen een aantal ideeën.
(Vooral nu tijdens de Corona-pandemie belangrijk)
✓ Traditionele gebedsbijeenkomsten
Traditionele samenkomsten die plaatsvinden in de kerk en diverse
openbare ruimtes. Zie bwawd.org/planning-tips voor het plannen van
een gewone bijeenkomst in de kerk.
✓ Kleine gebedsbijeenkomsten
Intieme gebeurtenissen die plaatsvinden op kleine locaties, bijvoorbeeld
bij iemand thuis, in een bibliotheek of in een café.
✓ Gebed in openbare ruimtes
Tafels of kraampjes voor gebed op openbare locaties, bijvoorbeeld de
campus van een universiteit, een metrostation of een straathoek, of een
7

markt, waar iedereen die dat wil, gedurende de dag kan komen om te
bidden. Of in de hal van je eigen kerk en maak dat bekend op een of
andere manier.
✓ Gebed het hele jaar door
Moedig elkaar aan om de gebedspunten mee naar huis te nemen en daar
het komende jaar voor te blijven bidden.
✓ Gebedswandelingen
Maak gebedsruimtes in uw kerk en maak daar diverse gebedsstations die
de continentale unies vertegenwoordigen. Leg gebedspunten neer bij elk
werelddeel station en laat de mensen van het ene station naar het
andere gaan terwijl ze voor de genoemde punten van de Unies bidden.
✓ Momenten voor gebed op afstand
Het is niet altijd mogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Er zijn
manieren om daarmee om te gaan.
•

Gebedsgroepen per sms of app
Verzamel een groep mensen en spreek een vast moment af om te
bidden. Stuur elkaar de gebedspunten per sms of app.
Of spreek af dat een van de groepsleden de andere leden een sms of
app stuurt met een gebed uit de gids of een Bijbeltekst ter
overdenking.

•

Gebedsgroepen per e-mail
Maak een e-mailgroep en verstuur elkaar gebedspunten of schrijf
gebeden uit en verspreid deze per e-mail of per post.

•

WhatsApp of Skype of Zoom
Gebruik videobellen om op die manier elkaar min of meer persoonlijk
te ontmoeten.

•

Telefoonketting
Spreek een tijdstip af met degenen die geen digitale mogelijkheden
hebben om in tweetallen te bellen en via de telefoon met elkaar te
bidden.
Je kunt ook nog wisselen per continent. Van tevoren heeft de leiding
dan een schema gemaakt, zodat je per continent telkens met iemand
anders telefonisch bidt. Spreek een tijd af hoe lang je bidt. Er zijn 7
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continenten. Als je 5 minuten per continent neemt en het afscheid
nemen en opbellen erbij rekent ben je ongeveer 45 minuten bezig.

Als u creatieve manieren ontdekt om op afstand samen te bidden, deel deze
ideeën dan met ons, zodat wij ze door kunnen geven. Neem contact met ons
op via bwawomen@bwawd.org (in het Engels)
Of in Nederland via gerdien.karssen@baptisten.nl
Ga naar bwawd.org/Creative-Day-of-Prayer of bwawd.org/DOP-Extras voor nog
veel meer manieren om uw gebedstijd in te richten. O.a. een poster, foto’s
voor een Powerpoint presentatie, themalied LIFE, video’s , etc.

FINANCIËLE BIJDRAGE
Geef tijdens de gebedstijd ook uw ONMISBARE financiële bijdrage, zodat
levensverrijkende projecten die door de Wereldgebedsdag op uw continent of
wereldwijd worden georganiseerd, mogelijk gemaakt kunnen worden.
Zie www.bwawd.org/offerings voor meer informatie over hoe deze giften
worden gebruikt.
Kijk ook 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 een aantal van onze duizenden zusters die
wereldwijd samen met u meedoen aan deze ervaring.
Zie bladzij 43 voor het
banknummer van de Unie van Baptistengemeenten Nederland.
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KAREN WILSON,
WERELD PRESIDENTE BWA WOMEN 2020- 2025
In juli 2020 werd een nieuwe presidente gekozen voor de
BWA Vrouwen voor de periode 2020 - 2025. We heten Karen
Wilson uit Australië welkom in haar nieuwe functie. Zie de
korte biografie op onze website voor meer informatie over
Karen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken dat ik, Ksenija
Magda, u de afgelopen vijf jaar mocht dienen als Wereld Presidente. Het was
een groot genoegen zo velen van u overal ter wereld te ontmoeten. Ik wil
afscheid van u allen nemen met de volgende Bijbelstudie.
Ksenija Magda
Presidente BWA Women 2015 - 2020
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BIJBELSTUDIE JOH. 10:1-18: LEVEN IN OVERVLOED IN DE SCHAAPSKOOI
VAN JEZUS.
Wie bezit de schapen? Of: de vrijheid van de kinderen van God.
De beeldspraak van het volk van God als dwalende schapen zonder herder in
Johannes 10:1-18 komt uit Jesaja 53:7. Hiermee berispt Jezus in eerste instantie
de leiders van Israël uit die tijd voor hun slechte leiderschap. Jezus vertelt hun
dat ze niet alleen blind zijn (Johannes 9:40), maar dat ze ook 'dieven en rovers'
(Johannes 10:1) zijn, die de kudde hebben gestolen van de rechtmatige
eigenaar. Als ingehuurde medewerkers misbruiken ze de schapen en, in al hun
arrogantie, herkennen ze de rechtmatige eigenaar van de schapen niet en laten
ze deze niet binnen.
Het is moeilijk de beeldspraak te volgen, omdat Jezus het referentiepunt in het
beeld wijzigt: Hij is plotseling de 'Herder van de schapen' (Johannes 10:3), die
binnen moet worden gelaten door een deurwachter (Johannes 10:3), en Hij is
ook de 'Deur voor de schapen' (Johannes 10:7). Het verhaal is eenvoudiger te
volgen als we kijken naar de overkoepelende thema's van Jezus' afkeuring van
de valse herders en Jezus' claim dat Hij de enige echte herder is.
Overvloedig leven voor de schapen is in eerste instantie afhankelijk van de
aardse herders van Gods kerk en dat is wel eens ingewikkeld. De laatste tijd
werd de wereld overspoeld met lijsten van kerkleiders, die hun kerk en God
hebben verraden door betrokken te raken bij seksueel misbruik en andere
soorten duidelijke zondes. Helaas waren de primaire slachtoffers vrouwen.
Een schaapskooi die wordt geleid door een bedrieger
Deze herders 'stelen, vermoorden en vernietigen' de schapen (Johannes 10:10).
De schapen vinden het moeilijk om naar hen te luisteren (Johannes 10:8),
omdat ze weten dat Gods stem anders is: God is leven en liefde en veroorzaakt
geen pijn en verdriet. Het leven is niet te vinden op plaatsen waar misbruik
bestaat en waar u gedwongen wordt te leven in een benauwende situatie,
waar u niet kúnt leven. Jezus is een andere herder. Bij Hem zijn de schapen
veilig (Johannes 10:9) voor de constante angst van hun zelfbenoemde en
misbruikende herders. Het leven in de schaapskooi van Jezus is anders. Door
naar binnen te gaan, zijn de schapen gered, maar ze worden niet beknot in hun
vrijheid door de muren van de schaapskooi; Jezus is hun deur. Ze kunnen
binnenkomen en uitgaan en weide vinden (Johannes 10:9). Dit is een beeld van
ruimte hebben om thuis te komen, maar het is ook een beeld van vrijheid, van
uitgaan en ontdekken, van het vinden van nieuwe weiden om te begrazen en
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om volop van het leven te genieten: 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben
en overvloed hebben' (Johannes 10:10). Jezus is de deur naar zowel
bescherming als vrijheid.
Een schaapskooi die wordt geleid door een dergelijke bedrieger zoals eerder
beschreven, is eenvoudig te herkennen aan benauwende situaties. Hij is er niet
voor de schapen, maar om de trots en macht van de valse herders te
versterken.
Denk na over uw kerkervaring en evalueer deze. Is het een veilige plaats waar u
kunt schuilen? Is het een open plaats waar u vrijheid en overvloedig leven kunt
ervaren? Dank God voor de goede 'deurwachters' van uw kerk, voor mensen
die u goed leiden en die werken als Jezus. Er is niets zo aantrekkelijk als een
kerk waar Jezus de herder is en de 'deurwachters' Hem herkennen en
binnenlaten.
Bid voor uw situatie als deze niet goed is. Weet dat uw loyaliteit in eerste
instantie aan Jezus, de Ware Herder, toebehoort. De schaapskooi is van Jezus,
niet van mensen. U behoort ook toe aan Jezus. U kunt beter luisteren naar de
stem van Jezus dan naar de stem van de valse herders en handelen in de
vrijheid van Gods kinderen. Bid voor de slachtoffers van zelfbenoemde herders.
Zijn er andere schaapskooien? Of: houden wij net zo veel van anderen als van
onszelf?
De 'goede Herder' 'kent de Zijnen' (Johannes 10:14), maar Zijn kudde is niet de
enige. Er zijn 'andere' schaapskooien (Johannes 10:16) die bij God horen, en dat
vinden wij soms moeilijk te begrijpen. Wij zijn egocentrisch en met onszelf
ingenomen. Toen Johannes aan het einde van de eerste eeuw in Efeze schreef wat de traditie ons vertelt-, werd hij mogelijk geïnspireerd door de
verdeeldheid van de Christenen. Er waren mensen die tot Christus kwamen
vanuit een Joodse achtergrond en mensen die vanuit een heidense achtergrond
kwamen (vergelijk Efeziërs 2:11-13). De moeilijkheden in de kerk waren ook het
gevolg van nationalisme, zowel bij de Joden als bij de Grieken. Maar Christus is
niet 'alleen voor het volk' gekomen, maar ook 'om de kinderen van God, overal
verspreid, bijeen te brengen' (Johannes 11:52). Er is slechts één Herder voor de
hele kudde, wie haar menselijke schaapskooien en deurwachters ook zijn.
De schapen worden geïdentificeerd wanneer ze de stem van de Herder horen
en worden naar hem toegetrokken (Johannes 10:16). Daarom 'zal er één kudde
zijn', omdat er 'één Herder' voor alle schapen is (Efeziërs. 02:14-22).
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De kerk is verdeeld. Een gedeelte van deze verdeeldheid is noodzakelijk omdat
we gebonden zijn aan onze plaats en vaak niet de gelegenheid hebben veel
andere dingen te zien. Maar soms zorgen wij voor verdeeldheid terwijl Jezus
eenheid wil. Leven in overvloed komt alleen als we erkennen dat God niet
slechts beperkt is tot de mensen die net zo handelen als wijzelf, of die bij onze
eigen kerk horen.
Degenen die bij Christus horen, worden geroepen om erop uit te gaan en
weten dat er 'andere kuddes' zijn en dat die ook bij Christus horen. Als ze bij
Hem horen, moeten ze ook bij ons horen als wij van Christus zijn. De apostel
Paulus gebruikt het beeld van het Lichaam van Christus voor de hele kerk, niet
alleen voor de lokale gemeenschap.
Wanneer wij elkaar aanvaarden, dan begint de Bron te stromen en ervaren we
allemaal dat geweldige leven.
Deel uw ervaringen met de wereldwijde kerk. Zijn er verhalen die u bewogen
hebben en waarvan u hebt geleerd? Hoe hebben cultuurverschillen u geschokt
en ook verrijkt? Bid samen via de continentale “stations” tijdens de
bijeenkomst, dank God voor de 'andere kuddes' en voor het leven dat Hij laat
zien in alle hoeken van onze wereld door onze zusters en broeders.
Soms komt de wereld naar ons toe. Kunnen we mensen met een andere
huidskleur, nationaliteit en cultuur daadwerkelijk omarmen? Bedenk wat u
kunt doen om te zorgen dat uw kerk 'andere' mensen beter gaat accepteren.
Bid voor deze 'andere kuddes' en voor uw eenheid.
Ksenija Magda
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GESCHIEDENIS VAN DE BAPTISTEN VROUWEN
WERELDGEBEDSDAG
De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag neemt een centrale plaats in, in het
leven van de Baptist World Alliance Women. Deze jaarlijkse gebedsdag is de
manier waarop Baptistenvrouwen uit elk continent naast elkaar staan, groeien
in effectiviteit en onze wereld vertellen over Christus. Giften die op deze dag
worden opgehaald vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de
instandhouding en de bedieningen van de BWA Vrouwen.
De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag begon in de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog als een wonder van Gods vredestichtende genade. In 1948
kwamen negentien Baptistenvrouwen uit Denemarken, Frankrijk, Italië,
Duitsland, Nederland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Finland en TsjechoSlowakije samen in Londen onder voorzitterschap van mevrouw Olive Martin.
Zij vormden de Vrouwencommissie van de Baptist World Alliance. De oorlog
had hun levens en hun zusterschap in Christus verscheurd. Ze kwamen samen
met hun wonden van verlies en angst, achterdocht en schaamte – wonden die
begonnen te genezen toen ze samen de woorden van Johannes 3: 16 ieder in
hun eigen taal uitspraken. Binnen drie dagen was de European Baptist
Women's Union (EBWU) gevormd en hadden ze hun eerste presidente
gekozen: Maria Nørgaard uit Denemarken. Zij kwam met het idee de eerste
week van november te betitelen als 'een week waarin we samen bidden voor
elkaar en de wereld'.
Twee jaar later, in 1950, leidde hun voorbeeld ertoe dat de Baptisten Vrouwen
Wereldgebedsdag in het leven werd geroepen.1
Sinds die bewogen periode is de Gebedsdag-beweging van de
Baptistenvrouwen gegroeid. Tegenwoordig worden vrouwen in bijna elk land
waar Baptistengroepen zijn, bereikt. Momenteel zijn er zeven continentale
Unies die vrouwen uit 156 landen verbinden met vertalingen van dit
programma in meer dan 80 talen.
We zijn voortgekomen uit de oorlog en het verlangen om spirituele
gemeenschap en eenheid te ervaren, maar we moeten wel opmerken dat veel
Baptistenvrouwen nog steeds te lijden hebben van geweld en isolatie door
1

Esther Barnes, Coming Together A History of the Baptist World Alliance Women’s Department,
(2010 BWA Women’s Department)
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oorlog. In veel landen komen vrouwen samen om te bidden midden in de
onrust die wordt veroorzaakt door geweld, terwijl anderen dagelijks vrezen
voor hun veiligheid en welzijn.
De Wereldgebedsdag brengt vrouwen uit de hele wereld samen en biedt hun
spirituele reddingslijnen die hen versterken en hoop geven. Wie kan
de moed meten die deze vrouwen krijgen, doordat ze weten dat hun zusters in
andere landen voor hen bidden? Veel Baptistenzusters in Oost-Europa zeggen
dat gebed heeft gezorgd voor vrijheid en vrede in 1990 in veel van hun landen.
En deze behoefte blijft bestaan!
In sommige plaatsen op de wereld moeten vrouwen meerdere kilometers
lopen, soms over bergen en door dalen, om gebedsplaatsen te bereiken. In
gedeeltes van Azië en Afrika moeten vrouwen rivieren en stromen
overzwemmen om deel te kunnen nemen aan de Wereldgebedsdag. Is het
geen wonder dat de beweging is gegroeid? Met deze moed en toewijding
zullen Baptistenvrouwen ook in de toekomst de krachtbron van hun kerken
zijn.
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PROJECTEN VOOR DE WERELD VROUWEN GEBEDSDAG 2020
WE ZIEN: WE ZORGEN – EEN EERSTEHULPSET BIJ HUISELIJK GEWELD VOOR LOKALE
KERKEN

Organisaties: Baptisten Vrouwen van Oceanië
(BWP) en Baptisten Vrouwen van Australië
(ABW)
Verantwoordelijke personen: Elissa Macpherson
en Yvette Cherry, presidentes van respectievelijk
BWP en ABW
Land: Australië
Oceanië kent het meeste huiselijk geweld in de
wereld. Hoewel de cijfers in de eilanden in de Stille Oceaan nog hoger zijn,
laten de statistieken zien dat er in Australië elke week een vrouw wordt
vermoord als gevolg van dit probleem. Dit probleem geldt ook voor mensen in
plaatselijke Baptistengemeenten. Dominees zijn op zoek naar middelen om hen
te helpen dit probleem aan te pakken. Deze twee vrouwenorganisaties komen
samen om een hulpset te ontwikkelen voor Baptistenkerken in Australië.

HYDROCULTUURKAS
Organisatie: Shelter of Love Children’s Home
Verantwoordelijke personen: Dominee Bora
Hem, dominee Hong Sina Mon, directeur en
huisouders.
Land: Cambodja
Dit project komt zowel sociaal als economisch
ten goede aan de kinderen van het Shelter of
Love Children’s Home. Ze hebben al drie kassen
en zouden er graag nog één bouwen. De kassen
leveren eten voor het tehuis en de verkoop van de oogst helpt een gedeelte
van de kosten te dekken. Als er nog een kas kan worden gebouwd, zullen de
inkomsten vanuit deze vierde kas rechtstreeks worden besteed aan de
onderwijskosten van de kinderen.
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BFA EDUCATION AND ENGAGEMENT CHURCH
PROJECT
Organisatie: Beauty for Ashes
Verantwoordelijke persoon: Chrissy Duke, US
Director
Land: Verenigde Staten/Noord-Afrika
Het ontwikkelen van praktische en toegankelijke
trainingsbijeenkomsten voor ouders en kerkleiders om kennis op te doen en
bruikbare middelen te ontwikkelen voor plaatselijke en wereldwijde
betrokkenheid wat betreft mensenhandel. Omdat deze organisatie in NoordAfrika actief is, is het een kans om de mensen te laten inzien wat het probleem
van mensenhandel is, zowel lokaal als wereldwijd.

CARE AND SHARE HOMELY SHELTER
Organisatie: Asian Baptist Women’s Fellowship, Hong Kong.
Verantwoordelijke persoon: Latika Paul, President
Land: Hongkong
Care and Share Homely Shelter werkt eraan mensen strijdbaar
te maken in crises, voor hen te zorgen door hen vaardigheden te
leren om in hun levensonderhoud te voorzien en Gods liefde te
delen. Ze zorgen voor vrouwen uit alle lagen van de bevolking,
maar vooral voor vrouwen en families uit etnische minderheden, uit de minder
bevoorrechte gemeenschappen en onderdrukte vrouwen in
Hongkong.
Kijk op de website onder Wereldgebedsdag 2020 voor meer informatie over de
projecten.
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INFO EN GEBEDSPUNTEN VAN ALLE CONTINENTALE UNIES
Onze gebeden stijgen op naar God, samen met die van vele duizenden zusters.
God hoort ons. God antwoordt. Laten we samen blijven komen om de wereld
wakker te schudden en duistere krachten te verdrijven.

BAPTISTEN VROUWEN VAN AZIË – GEBED EN INFORMATIE

Nieuwe ABWU-commissie, van links naar rechts: Tuanta Suteewarong (sec.), Dr. Vernette
Myint Myint San (pres.), Soon Boon Yim (vice-pres.), Dr. Sai-Mooi Lim (penn.)

Lieve Hemelse Vader,
Het is echt een voorrecht om één van hart en één van stem samen te komen
om u te lofprijzen en onze smeekbeden voor Uw troon van genade te brengen.
Wij verootmoedigen ons omdat ondanks onze zwakheid en onze
onvolkomenheden, U naar ons luistert en omdat U naar aanleiding van onze
verzoeken tot daden komt, geheel in overeenstemming met Uw soevereiniteit
en wijsheid.
Wij hopen dat Uw geest onze passie blijft aansporen om gehoorzaam te zijn
aan Uw onderricht, en ons de visie geeft om door te gaan en op te stijgen tot
een hoger niveau, alles tot eer van Uw glorie en grootheid.
Wij leggen 34 Aziatische ledenorganisaties uit 19 landen in Uw liefhebbende en
leidende handen. Zorg dat wij voor U kunnen opstaan en schitteren op
ongebaande wegen van dienstverlening en bediening. Geef ons kracht en
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moed, ongeacht onze leeftijd en gezondheid. Laat de sterkeren de zwakkeren
steunen en helpen.
Wij zien er naar uit om met een vernieuwde geest in Uw Koninkrijk te dienen,
om uit onze comfortzones te komen en diegenen te helpen die onze hulp nodig
hebben.
Wij bidden om politieke stabiliteit en vooruitgang voor alle landen op ons
continent. Wij bidden dat gerechtigheid zal zegevieren, ook als wij dat niet
verwachten in onze tijd. Wij geloven dat gebed krachtig is, omdat we
samenwerken met God de Almachtige.
Maar vooral willen wij aan de Grote Opdracht denken en onszelf voortdurend
voor het altaar plaatsen zodat U ons kunt gebruiken. Maak ons zuiver zodat we
reine en waardige dienaren van U worden. Geef ons dromen die voor U een
genoegen zijn en onze motivatie worden om de goede werken te doen die U
van ons verlangt.
In de machtige Naam van Jezus, amen.

Deelnemers Presidentenvergadering 2019
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GEBEDSPUNTEN AZIË - ABWU-LIDLANDEN
Hongkong: Bid voor het herstel van vrede en orde. Bid dat jonge mensen zich
volwassen gedragen zodat zij zich weer goed gaan voelen in deze beschadigde
maatschappij en niet vanuit woede gewelddadig reageren. Bid dat de kerken
reageren op een manier die acceptabel en waardig is voor God.
Indonesië, Myanmar, Vietnam: Bid dat de barrière van voortdurende etnische
conflicten wordt verwijderd en dat mensen zich richten op stabiliteit en
voortgang. Bid dat kerken meer verenigd worden en dat gelovigen Gods woord
met passie blijven delen, ondanks de vervolgingen.
China, India, Myanmar, Pakistan: Bid voor een doorbraak in de vervolging van
Christenen. Bid voor gelovigen dat ze het evangelie moedig delen ondanks
beperkingen die in het land gelden en dat meer mannen en vrouwen worden
behouden.
Bid ervoor dat sociaal onrecht verdwijnt tegenover vrouwen in sommige
Aziatische landen.
Bangladesh, Indonesië, Sri Lanka, Thailand: Bid voor politieke stabiliteit in
deze landen.
Bid voor landen met een groter risico op natuurrampen (Indonesië, India,
Japan, etc.)
Zuid- en Noord-Korea: Bid dat zij één zullen zijn, verenigd in de Heer om het
Koninkrijk van God te dienen. Bid dat onze zusters in Zuid-Korea (KBMU) door
God worden gebruikt om invloed uit te oefenen op het land door vrouwen van
de volgende generatie te veranderen tot een biddende generatie met een
dienend hart.
Filippijnen: Bid dat God, door Zijn Heilige Geest, de gelovigen zal leiden en
moed zal geven om het evangelie te delen met ongelovigen.
Coronagebedspunt: voor Azië

DANKZEGGING
✓ Prijs de Heer voor het nieuwe ABWU-bestuur geleid door Dr. Vernette Myint
Myint San (Myanmar). Prijs de Heer voor een probleemloze en succesvolle
Presidententop in Augustus 2019.
✓ Prijs God voor leiderschap, efficiëntie, integriteit en samenwerking tussen
verschillende lid organisaties. Bid dat jongere leiders zich aandienen.
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✓ Bid God om uitbreiding van het lidmaatschap naar landen die nog geen
relatie hebben met de ABWU.
✓ Bid God voor het vernieuwen van visie en passie, zodat we altijd de Grote
Opdracht die wij hebben gekregen voor ogen houden.
✓ Prijs God voor effectieve en betekenisvolle samenwerking tussen lid
organisaties.
✓ Prijs God voor alle zegeningen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen
als ABWU en dank en eer Hem voor de Glorie van Zijn Koninkrijk.
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BAPTISTEN VROUWEN VAN NOORD-AMERIKA – GEBEDEN

Genadige Vader,
We danken U dat U Baptistenvrouwen van Noord-Amerika heeft geroepen voor
een tijd als deze.
Wilt U ons helpen om ons niet te richten op onze menselijke beperkingen, maar
dat we onze horizon verbreden en uit onze comfortzone komen om meer
vrouwen te bereiken voor Uw Koninkrijk.
We claimen uw belofte in Mattheüs 7:18 dat zij die vragen, zullen ontvangen,
dat zij die zoeken, zullen vinden en dat de deur zal worden opengedaan voor
degenen die aankloppen. We danken U voor de manier waarop U onze kring
van vrouwen uitbreidt.
Gebed
Vader God, we danken U dat U vrouwen van alle leeftijden en vanuit
verschillende achtergronden hebt geroepen om deel te worden van Uw gezin
en Uw licht en getuigenis naar de wereld te zijn. Uw Woord vertelt ons dat we
allemaal gedoopt zijn in één lichaam en dat we deel uitmaken van één lichaam,
het Lichaam van Christus. Help ons vrouwen te verwelkomen die het op hun
hart hebben Uw wil te doen, onafhankelijk van leeftijd, huidskleur, land van
oorsprong of politieke groepering (1 Kor. 12:12-13).
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Gebed
Hemelse Vader, Uw Woord herinnert ons eraan dat we moeten opkomen voor
diegenen die kwetsbaar en behoeftig zijn en dat dat één van de prioriteiten van
Jezus was. Geef ons de moed te spreken namens degenen die geen stem
hebben, om al diegenen te verdedigen die genegeerd worden, en op te komen
voor de rechten van de getroffenen en armen (Spreuken 31:8-9)
Gebed
Lieve Vader God, dank u voor deze prachtige aarde die U hebt gemaakt en de
bronnen die U ons hebt toevertrouwd.
Leer ons trouwe dienaren te zijn, die voor de aarde zorgen en deze niet
misbruiken of verwaarlozen.
Help ons de aarde te beschermen voor generaties die na ons komen.
Dank U dat U ons de zorg voor Uw schepping hebt toevertrouwd, van Hem is
de wereld en ieder die er woont (Psalm 24:1, BGT).
Gebed
Vader, we bidden dat U gelovige vrouwelijke leiders zoals Esther uit ons
midden laat opstaan. Vrouwen van gebed die de geestelijke oorlogvoering
begrijpen, die U vrezen en die geen angst kennen in hun dienstverlening aan U.
Vrouwen die risico durven nemen in Uw naam en die anderen inspireren en
motiveren om U te dienen. Leer hen om hun werk aan U toe te wijden, want
Uw Woord zegt ons dat hun plannen bevestigd zullen worden (Spreuken 16:3).
Gebed
Genadige Vader, we zijn dankbaar voor het werk dat BWNA-vrouwen kunnen
doen onder kwetsbare bevolkingsgroepen. We bidden voor de toegenomen
mogelijkheden om verbindingen onderling te maken om ideeën en ervaringen
te delen. Help ons actieve stappen te ondernemen om een netwerk op te
bouwen en een ondersteuningssysteem te ontwikkelen dat de bouw van Uw
Koninkrijk ten goede zal komen. (Efeziërs 04:11-13.)
Gebed
Trouwe Vader, dank U dat U de Schepper van deze wereld bent en dat alles
daarop van U is. U weet welke middelen wij nodig hebben om Uw werk te doen
en U belooft dat als wij iets in Uw naam en volgens Uw wil vragen, U ons hoort
en dat wij van U zullen krijgen waar wij om vragen. We danken U in het
vertrouwen dat U ons hebt gehoord en dat U zult voorzien (Johannes 5:14-15).
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GEBEDSPUNTEN NOORD-AMERIKA

Terwijl we onze horizon verbreden bidden we dat God ons zal laten zien waarop
we ons moeten richten en hoe we onze kring kunnen vergroten om meer
vrouwen te bereiken met de liefde van Jezus.
✓ Bid dat vrouwen van alle leeftijden, educatieve achtergronden, kleuren en
politieke groeperingen zich welkom voelen bij de Baptisten Vrouwen van
Noord-Amerika en zich aangemoedigd voelen om samen kwetsbare
vrouwen en meisjes te bereiken met Gods liefde.
✓ Bid dat God de Baptisten vrouwen de moed geeft in te gaan tegen alle
vormen van onrecht waar vrouwen en meisjes in onze maatschappij mee te
maken krijgen.
✓ Bid dat de Baptisten vrouwen samen respectvol zullen zijn en voor Gods
schepping zullen zorgen.
✓ Bid dat de Heer leiders laat opstaan met een hart voor God, zodat zij een
voorbeeld zullen zijn in onze kerken en gemeenschappen.
✓ Bid voor meer netwerkmogelijkheden en verbinding tussen BWNA-groepen
om bedieningen te versterken en elkaar te bemoedigen om het Lichaam van
Christus uit te breiden.
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✓ Bid dat God de middelen overvloedig zegent en vergroot, zodat wij een
zegen voor anderen kunnen zijn, met name bij het helpen van de
kwetsbaren in onze samenleving.
✓ Bid voor de nieuwe secretaris/penningmeester Sherrie Cherdak
✓ Coronagebedspunt voor Noord-Amerika
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BAPTISTEN VROUWEN VAN OCEANIË

Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de
zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen. Jes. 42:10
Lieve Heer,
We heffen ons loflied tot U omdat U zo overvloedig zorgt voor diegenen die
naar zee gaan en degenen die op de eilanden van de Stille Oceaan wonen. Dank
U dat U de overweldigende schoonheid en pracht van het Pacifisch gebied hebt
geschapen. Heer, we vragen om Uw zegen voor ons land. We bidden om
genezing en herstel na de verwoestende droogte en bosbranden in Australië.
Stop de voortdurende milieuschade die we het Grote Barrièrerif aandoen en
het stijgende water op de kleine eilanden van het Pacifisch gebied. Heer, leer
ons wijze en eerbare rentmeesters van Uw schepping te zijn.
Heer, we bidden voor onze zusters en broeders uit West-Papoea die te lijden
hebben van onrecht en geweld dat wordt gepleegd door de Indonesische
militairen. We bidden dat zij de mensenrechten, die U hen hebt geschonken bij
de schepping, mogen ontvangen en genieten. We bidden voor
onafhankelijkheid voor hun land. Heer, we bidden dat U dappere en sterke
politieke leiders laat opstaan in het Pacifisch gebied en in de wereldwijde
gemeenschap, die Indonesië vragen verantwoording af te leggen.
Heer, we bidden voor de regeringen en leiders van de landen in het Pacifisch
gebied. We bidden dat ze hun hart openen voor U en voor gerechtigheid, dat
ze gaan regeren met wijsheid en nederigheid. We bidden met name tegen de
legalisatie van abortus (inclusief late abortus), cannabis en euthanasie in
Nieuw-Zeeland en sommige staten in Australië en Fiji.
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Heer, we vragen gebed voor de boosaardige gevolgen van huiselijk geweld in
het Pacifisch gebied en de grote frequentie ervan en de verwoestende
uitwerking op gezinnen, kinderen en mannen. We bidden voor vrijheid en
herstel voor de vrouwen die lijden onder mishandeling in hun eigen huis. Heer,
we bidden dat deze huizen worden gevuld met Uw licht.
We bidden dat onze kerken Uw glorie mogen uitstralen, zoals een stad op een
heuvel. We bidden voor de vrouwengroepen in onze kerken, met name voor de
nieuwe groepen in Papoea-Nieuw Guinea, dat U hen een vast fundament van
genade biedt. We bidden voor de leiders van de Baptistenvrouwen in onze
landen en met name voor hen, die nieuw zijn in hun functie. Geef eenheid
binnen de teams en nederige wijsheid. Tot slot willen we U danken, Heer, dat U
Karen Wilson uit Australië Uw zegen hebt gegeven als Presidente van de
Baptisten Vrouwen Wereld Alliantie. Heer, geef haar een dubbele portie
wijsheid, genade en kracht. In de machtige naam van de opgestane Christus,
amen.

GEBEDSPUNTEN OCEANIË
✓ We vragen gebed voor onafhankelijkheid en gerechtigheid voor WestPapoea.
✓ We bidden dat de wetten die euthanasie, abortus en cannabis legaliseren in
sommige van onze landen niet doorgaan.
✓ We vragen gebed voor de kwaadaardige gevolgen van huiselijk geweld, dat
wereldwijd het meest voorkomt in het Pacifisch gebied.
✓ We vragen gebed voor maatregelen tegen de vernietiging van de riffen en
de verwoestende impact van stijgend water in het binnenland.
✓ Bid voor sterke, fundamentele, geestelijke groei voor de nieuwe
vrouwengemeenschappen die worden gevormd in Papoea-Nieuw Guinea.
✓ Bid voor de nieuwe leiderschapsteams op continentaal en nationaal niveau
dat zij één worden en vertrouwen op de wijsheid van God in hun posities.
✓ Bid voor een toename van het aantal vrouwen dat conferenties,
evenementen en gemeenschappen bezoekt.
✓ Prijs God voor de benoeming van Karen Wilson uit Australië als de nieuwe
Wereld Presidente van BWA Women.
✓ Prijs God voor de nationale leiders van zowel de Baptisten Unie van de Fijieilanden als die van Nieuw-Zeeland, die openlijk vrouwen ondersteunen in
hun door God gegeven functies.
✓ Coronagebedspunt voor Oceanië.
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BAPTISTEN VROUWEN VAN AFRIKA

Op de foto:
Mama Africa Marthe Nguime Ekollo, (midden) met Mary (rechts) en Edrinie (links)

Gebed voor saamhorigheid
Eeuwige God, wij prijzen U dat U Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hebt
gezonden om een van ons te worden en ons te redden.
Vader, kijk genadig naar Afrika, waar we te maken hebben met
terroristengroeperingen, politieke instabiliteit, armoede en sociaal onrecht.
Laat godvrezende leiders opstaan om goede bestuurssystemen te ontwikkelen
waardoor dingen daadwerkelijk veranderen. We bidden voor meer Christelijke
vrouwen in de politiek om problemen op het gebied van sociaal onrecht aan te
pakken. O God, gebruik onze kerkleiders om de politieke leiders uit te dagen
voor het welzijn en de eenheid onder Afrikanen.
Laat iedereen zich geliefd, gerespecteerd en welkom voelen, onafhankelijk van
onze nationaliteiten. Hemelse Vader, laat ons niet de woede in ons hart voeden
die leidt tot wrok, bitterheid en zelfs haat. Maak ons nederig genoeg om onze
fouten toe te geven en vergeving te zoeken als we anderen verkeerd hebben
behandeld. Vader, help ieder van ons om vrede na te leven, zodat we
harmonie, eenheid en saamhorigheid kunnen handhaven in onze
gemeenschappen.
In de naam van Jezus, amen.
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GETUIGENIS VAN MALAWI
De invloed die een BWUA-conferentie had op mijn leven
Mijn naam is Mary Maluwa Banda en ik ben lid van de Malawi Baptisten Unie.
De eerste BWUA-conferentie die wij bezochten was in Zambia in 2017.
We zochten de Presidente van de BWUA om ons te helpen een kamer te
vinden, maar we konden haar niet vinden. We zaten zo in de stress, dat we
onze situatie niet bepaald vriendelijk konden uitleggen toen we een andere
vrouw tegenkwamen.
Maar zij bleef vriendelijk en wilde graag helpen. Uiteindelijk vond zij een kamer
voor ons, zodat we ons konden opfrissen en verkleden.
Tot onze verbazing werd twee dagen later diezelfde vrouw, Mama Africa,
benoemd als de nieuwe Presidente van de BWUA. Wij schrokken en
schaamden ons voor onszelf. Maar ze kwam bij ons en omhelsde ons en we
moesten allemaal lachen. En we lachen nog steeds. We zijn dichter bij elkaar en
onze gebedspartners gekomen.
Deze ervaring leerde ons kalm te blijven, respect, nederigheid en geduld te
hebben. Tegenwoordig is Mama Africa meer als een zuster voor mij.
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GEBEDSPUNTEN AFRIKA

✓ We bidden dat God een nieuwe generatie vrouwen laat opstaan, die Zijn
werk in Afrika en daarbuiten zal laten groeien.
✓ We vragen God de passie van de Baptistenvrouwen uit Afrika te vernieuwen
op het gebied van zending en evangelisatie.
✓ Gebed voor de vele kerken die samenwerken met regeringen en
organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen en het genderprobleem
aan te pakken.
✓ We vragen God om godvrezende leiders op te laten staan die de bestaande
politieke en economische systemen zullen veranderen door te zorgen voor
goede bestuurssystemen die de economische groei versterken, meer
werkmogelijkheden bieden en de levensstandaard voor mensen die onder
de armoedegrens leven, verbeteren.
✓ We bidden voor duurzame vrede en verzoening overal ter wereld. Mogen
gebroken harten worden hersteld en rust vinden in de onveranderlijke
goedheid en trouw van Jezus.
✓ We zijn God dankbaar voor Zijn voortdurende kracht in onze levens.
✓ We prijzen God dat de Vrouwen Unie van Nigeria in april 2019 haar
honderdjarig bestaan vierde.
✓ We prijzen God dat Hij aan het werk is in de binnenlanden in Ivoorkust.
✓ We prijzen God voor de biddende vrouwen die, gesteund door hun
omgeving, bidden voor Zijn Kerk.
✓ We zijn God dankbaar voor de vrouwen die met hun hele hart dienen,
ondanks discriminatie en geweld tegen hen. We bidden om Gods
voortdurende kracht en moed.
✓ Coronagebedspunt voor Afrika
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BAPTISTEN VROUWEN VAN HET CARIBISCH GEBIED

Mary Fabien Charles.
(Lees wat God in en door Mary deed op www.bwawd.org/marys-story.)

Gebed
door Karlene Edwards-Warrick
Vader, U bent alwetend en altijd wijs. Wij, de vrouwen uit het Caribisch
gebied, roepen U vandaag aan. We danken U dat U ons naar Uw eigen beeld
hebt geschapen en dat U ons uit het duister hebt geroepen. We danken U
voor Uw liefde en genade. We komen vandaag voor U namens alle Caribische
eilanden en vragen U dat onze leiders en politici, die U niet kennen als Heer en
Heiland, tot U zullen komen en Uw reddende genade zullen leren kennen. We
bidden dat U hen als leiders wilt leiden bij het nemen van goede beslissingen
voor de eilanden. We dragen onze kinderen aan U op: kinderen die zich in
geestelijke, seksuele en lichamelijke misbruiksituaties bevinden in hun eigen
huizen en scholen. We wijzen vandaag elke vorm van pesten en geweld in onze
scholen af. We bidden dat elk bolwerk wordt afgebroken. We vragen of U wilt
ingrijpen in de levens van jonge mannen die verstrikt zitten in een web van
geweld. Verleen hen die U zoeken vrijheid. Mogen zij U leren kennen als Heer
en Redder. Maak dat zij hun leven veranderen en hun wapens neerleggen, dat
zij het gezag van de regering aanvaarden en dat zij het leven en de heilige
plaatsen van aanbidding respecteren.
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We denken aan de mensen van de Bahama's die zich herstellen van het effect
van de orkaan Dorian. We bidden dat mensen in deze tijd van tegenslag en
crisis naar U toe worden getrokken. We bidden voor het behoud van levens.
We bidden dat andere eilanden doorgaan met het geven van financiële steun
en andere middelen aan de Bahama's. We denken ook aan andere eilanden die
nog aan het herstellen zijn van recente natuurrampen.
Zorg dat ook zij hulp ontvangen in het voortdurende herstelproces, zodat de
inwoners van deze eilanden kunnen terugkeren tot het normale leven.
We bidden voor de eilanden Grenada en Barbados, dat daar eenheid zal zijn
tussen de kerken. We bidden voor een herleving van alle Baptisten kerken op
de eilanden. We bidden dat de burgers hun leven aan U willen geven en dat ze
toegewijd zullen zijn aan hun roeping. We bidden dat het leiderschap van deze
kerken goede evangelisatie - strategieën zal ontwikkelen, zodat zij de
verlorenen kunnen bereiken voor Christus.
Lieve Heer, we bidden voor de uitbanning van op gender gericht geweld in het
Caribische gebied en we bidden dat ouders de verantwoordelijkheden van het
opvoeden van hun kinderen serieus zullen nemen. Leer hun om goede ouders
te zijn.
We bidden voor onze jonge vrouwen die zichzelf in dienst van U stellen en we
vragen of zij toegewijd zullen zijn. We bidden dat er mogelijkheden zullen
komen voor projecten die het contact tussen generaties verbeteren en dat de
relaties tussen jongere en oudere vrouwen verbeteren. Dat Uw Naam mag
worden verhoogd door deze relaties.
Geef ons voortdurend de kracht om Uw wil te doen. We vragen dit alles in
Jezus' naam. Amen."

GEBEDSPUNTEN CARIBISCH GEBIED
✓ Bid dat de politici hun leven in de handen van Jezus Christus zullen leggen en
dat zij Zijn leiding zullen zoeken in het nemen van verstandige beslissingen
die de eilanden ten goede komen.
✓ Bid voor kinderen die te lijden hebben onder welke vorm van geweld dan
ook, thuis of op school. Bid voor een beleid dat absoluut geen pesten en
geen geweld toestaat op scholen.
✓ Bid dat geweldplegingen door jonge mannen zullen stoppen en dat er
respect zal komen voor autoriteit, de aanbiddingsplaatsen en de
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✓
✓

✓

✓
✓

✓

waardigheid van het menselijke leven.
Bid dat jonge mannen hun geweren zullen inleveren en zich tot Jezus zullen
keren.
Bid voor de mensen van de Bahama's waar orkaan Dorian heeft plaats
gehouden. Bid dat kerken, huizen, scholen en de infrastructuur snel kunnen
worden hersteld, zodat de mensen van de Bahama's kunnen terugkeren
naar het normale leven. Bid dat de geest van liefdadigheid zal blijven
bestaan voor de getroffenen.
Bid voor de Baptistenkerken in Granada en Barbados, dat de leden
toegewijd zullen zijn en dat er een opwekking zal komen op deze eilanden.
Bid dat er meer eenheid komt onder de kerken in Barbados.
Bid voor de uitroeiing van gendergeweld en voor betere
ouderschapsvaardigheden.
Bid dat de jongere vrouwen die betrokken raken bij het werk van de
vrouwenbediening, hun werk met meer toewijding mogen doen. Bid dat de
oudere vrouwen de jongere vrouwen zullen omarmen en goede mentors
zullen zijn, zodat hun werk de grootsheid van God zal blijven uitstralen.
Coronagebedspunt voor het Caribische Gebied
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BAPTISTEN VROUWEN VAN EUROPA

Leven in overvloed
Jezus zei: 'Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben'
(Johannes 10:10).
Als dominee van een actieve kerk in South Wales is een van mijn taken het
bezoeken van de ouderen en de zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis.
Onlangs wilde ik een van onze buren bezoeken in het ziekenhuis. In een hoekje
van een kamer lag mijn buurman. Hij was nog maar een schim van wie hij was
geweest, met bleke, holle wangen en een lichaam dat heel klein en broos was
geworden. Ik had wel vaker mensen in een dergelijke situatie gezien en dacht
dat hij waarschijnlijk niet lang meer zou leven. Hij sliep terwijl ik naast zijn bed
zat en zijn adem ging onregelmatig. Ik maakte hem niet wakker en zat in stilte
naast zijn bed te bidden. Ik liet een briefje achter dat ik hem had bezocht.
Een paar dagen later vroeg ik zijn zoon hoe het met hem ging. Ik vroeg me af of
ik moest aanbieden de begrafenis te leiden. Tot mijn grote verbazing vertelde
hij me dat zijn vader, na een paar dagen goede zorg in het ziekenhuis en een
bloedtransfusie, een opmerkelijk herstel had doorgemaakt en dat hij ernaar
verlangde naar huis te gaan. Het was alsof hij teruggekeerd was uit de dood en
een nieuw leven had gekregen!
Toen ik hierover nadacht realiseerde ik me dat dit precies is wat God voor ons
heeft gedaan in Jezus. We zijn een nieuwe schepping geworden, teruggekeerd
uit de dood. Ooit waren we dood door onze zonden en konden we niet
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reageren op God de Vader, maar nu, door het bloed van Jezus, is het ons
verlangen God lief te hebben en de mensen lief te hebben.
Ik zie dit als de belangrijkste taak van de Baptisten vrouwen in heel Europa en
het Midden-Oosten, om hoop te brengen waar wanhoop heerst, vreugde waar
verdriet is, vrijheid waar gevangenschap is en altijd, echt altijd leven te brengen
waar dood is in de Naam van Jezus. Prijs God: Baptistenvrouwen uit alle hoeken
van Europa en het Midden-Oosten reageren op Gods roeping voor hun leven
en er zijn veel projecten die worden ondersteund door de EBWU en die worden
geleid door vrouwen voor vrouwen, kinderen en jonge gezinnen. Sommige
projecten zijn bedoeld om vrouwen te trainen voor hun bediening, anderen
helpen Syrische vluchtelingen in Libanon, ondersteunen weduwen in Moldavië,
bieden zomerkampen aan voor kinderen met speciale behoeften in Wit
Rusland en Polen en Letland en bieden onderdak aan vrouwen die het
slachtoffer zijn van huiselijk geweld in Polen. Deze projecten en andere hebben
onze voortdurende steun en gebeden nodig. Het zijn de middelen waarmee wij
leven kunnen brengen waar dood is.
Maar wij zijn ook maar mensen! Ja, Jezus heeft ons zijn transformatie naar
nieuw leven gegeven, maar Jeremia zegt dat wij zijn als 'lekkende bakken, die
geen water houden' Jeremia 2:13). Om te zorgen dat het nieuwe leven niet
langer weglekt door de barsten, moeten we meer tijd doorbrengen in
aanwezigheid van onze Heer, en met de hulp van de Heilige Geest kunnen we
de barsten in ons leven herstellen.
De meeste beloften in de Bijbel zijn gericht aan alle gelovigen als het Lichaam
van Christus (en niet aan ieder van ons persoonlijk). Als wereldwijde
gemeenschap, als Lichaam van gelovigen, moeten we meer zoeken naar dat
vernieuwende leven en moeten we voorkomen dat het Lichaam genade
verliest door niet bereid te zijn te vergeven en we zullen de onverschilligheid
moeten aanpakken.
Als we kunnen voorkomen dat leven en genade uit ons als personen en als
Lichaam lekken, kunnen we nog betere kanalen worden voor Gods levengevende genade voor onze behoeftige wereld. Als we werken als
vertegenwoordigers van Christus die verenigd zijn in één Lichaam, dan zijn wij
de brengers van nieuw leven. Waar God ons ook plaatst.
Ds. Alexandra Anderson
Wales
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GEBEDSPUNTEN EUROPA
✓ Bid voor vrede in de landen van het Midden-Oosten. De
levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erg zwaar. Veel
vluchtelingen proberen naar Europa te gaan onder zeer slechte
omstandigheden en ze zijn niet altijd welkom in de gastlanden.
✓ Bid dat de gastlanden hen zullen zien met Christus' ogen en dat elke wees
een familie zal vinden.
✓ Bid voor een opwekking in Europa waar veel Christenen op zichzelf gericht
zijn en hun enthousiasme voor de Heer is bekoeld. Bid dat zij berouw krijgen
en een passie voor Christus ontwikkelen.
✓ Bid voor landen in Europa en het Midden-Oosten die nog steeds te maken
hebben met een economische crisis en de gevolgen daarvan.
✓ Bid dat de autoriteiten vechten tegen moderne slavernij en mensenhandel:
vrouwen, kinderen en mannen – jonge werkers – die vanuit Oost-Europa
naar West-Europa komen.
✓ Bid dat de jonge generatie – die geen hoop, geen zelfrespect heeft en zich
verloren voelt – Jezus zal leren kennen, die de Weg, de Waarheid en het
Leven is.
✓ Bid voor degenen die worden vervolgd vanwege hun geloof.
✓ Bid voor de leden van het EBWU-bestuur. Fabienne, Ruth, Alexandra, Ligita,
Siham en Cristina.
✓ Coronagebedspunt voor Europa.
Idee: stuur een kaartje naar ons Europese EBWU bestuur als bemoediging. Ook
zij hebben dat nodig.
Postadres:
EBWU committee, President Fabienne Seguin,
19 rue de Sergent-Major Thiremberg,
76300 SOTTEVILLE-les-ROUEN, FRANCE.
Je kunt erin schrijven:
To encourage the whole team in this Covid virus time. We are praying for you.
From (en dan de naam van de afdeling invullen en The Netherlands.)
Digitaal kaartje kan ook: president.ebwu@gmail.com
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BAPTISTEN VROUWEN VAN LATIJNS-AMERIKA

Godvrezende vrouwen zijn niet het soort mensen die gaan zitten afwachten
wat op hen afkomt. We moeten in gebed vechten voor onze gezinnen, onze
leiders en ons land!
Als Christenvrouwen hebben we de uitdaging om het evangelie te verspreiden.
Moge God ieders hart aanraken om door te gaan zodat elke vrouw een
toegewijd leven mag hebben en zal worden vervuld met de kracht van de
Heilige Geest.
Mogen wij als vrouwen de boodschap van heil uitspreken over onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen en een getuigenis geven die effect heeft
op de levens van deze generaties.
Bea Mesquías
Vice President, UFBAL TEXAS
Hemelse Vader,
U kent alle problemen waarmee Latijns-Amerika te maken heeft; de zonde
waart rond in alle lagen van de samenleving en veel mensen leven zonder hoop
vanwege geweld, onrecht en corruptie. We bidden U voor Uw volk daar, zodat
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wij als Christenen het evangelie van het heil in Jezus Christus kunnen vertellen
door een leven dat is toegewijd aan U en een bereidheid om U te dienen in
alles wat U van ons vraagt. We bidden U dat in de krachtige Naam van Jezus.
Amen “
Eduviges Pastor
Vice President, UFBAL PERU
Genadige Vader,
Schepper van hemel en aarde en alles wat leeft, wij prijzen U en verhogen Uw
Naam; vergeef ons onze zonden, Heer.
We komen bij U, Hemelse Vader, omdat U, zoals Uw Heilige Woord zegt, alles
wat wij vragen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, zult geven. En daarom
bidden wij tot U Heer en leggen we Uw geliefde landen in Latijns-Amerika in
Uw handen. Elk land met zijn naam, zijn territorium en zijn bevolking. We
vragen U de socio-economische en politieke situatie van elk land te herstellen,
met name voor Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Haïti, Cuba, Bolivia die zich in
moeilijke omstandigheden bevinden. Heer, we smeken U om wijsheid voor hun
regeringen, voor hun gezagsdragers en invloedrijke adviseurs, zodat zij weten
hoe ze hen moeten leiden met rechtvaardigheid, met rechtschapenheid,
respect en met gelijke rechten ten gunste van de bevolkingen.
We vragen U ook om elk gezin op het continent te behouden en te zegenen,
om niet uit elkaar te gaan, maar elkaar lief te hebben, om thuis goede
gesprekken te hebben, om te voorzien in werk en alles wat nodig is voor hun
materieel en spiritueel levensonderhoud.
Lieve God, wij vragen U ook om de dominees en hun vrouwen van onze
Baptisten kerken kracht te geven, hen te zegenen, hen wijsheid te geven om
hun leven, hun gezinnen te leiden, en hen te helpen in de bediening waartoe U
hen hebt geroepen.
Heer, wilt U ervoor zorgen dat zij niet depressief worden, angstig zijn of een
andere aandoening krijgen als gevolg van de zorgen, de moeilijkheden en de
struikelblokken in het leven.
Geef hen kracht, Vader, zorg voor hun geestelijke, emotionele, fysieke en
spirituele gezondheid, zodat zij overwinnaars blijven in de grote taak die U hen
hebt toevertrouwd. Zorg voor hun gezinnen, voorzie in wat zij nodig hebben
om te leven, zegen hen, Heer. We vragen U dit alles in de naam van Jezus
Christus, onze Heer en Redder. AMEN, AMEN.
Lizet of Trinidad
Vice President, UFBAL NICARAGUA
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GEBEDSPUNTEN LATIJNS-AMERIKA
✓ Bid dat we in Latijns-Amerika een gratis hulptelefoonlijn krijgen voor
vrouwen die te maken hebben met misbruik en ongewenst zwanger zijn.
✓ Bid voor de regeringen in onze landen, zodat er geen corruptie is en dat
recht zal worden toegepast op alle niveaus, zodat er geen geweld,
drugshandel, kidnappings en mensenhandel meer zullen zijn en dat onze
Heer dappere vrouwen laat opstaan die het Goede Nieuws brengen aan de
verlorenen.
✓ Bid voor evangelisatie in ons Latijns-Amerika. Bid voor creativiteit en invloed
van de grote evangelisatieprogramma's van elk land, dat er miljoenen
worden gewonnen voor Christus en dat elke persoon een getuige wordt. Bid
dat het Woord van God wordt verspreid en gepredikt in klinieken,
ziekenhuizen, gezondheidscentra en gevangenissen.
✓ Bid voor de situatie van de stromen van immigranten die in ons land
aankomen en dat we de boodschap van heil met hen kunnen delen.
✓ Bid voor de 11 sociale projecten die we als UFBAL ondersteunen.
✓ Bid dat de PEPE-programma's zich zullen vermenigvuldigen.
✓ Bid voor het Plan Obrera en de Missionary Groups Programs.
✓ Bid voor de echtgenoten die Christus nog niet kennen. Dat zij door ons
voorbeeld, zonder woorden gewonnen mogen worden, (1 Petrus 3: 1)
✓ Coronagebedspunt voor Latijns-Amerika
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BESTUUR VAN DE BAPTISTEN VROUWEN WERELD ALLIANTIE EN
BAPTIST WORLD ALLIANTIE-ALGEMEEN

Lieve Hemelse Vader,
We komen voor Uw troon als Uw vrouwen, gereed en bereid om alles te zijn en
alles te doen waartoe U ons hebt geroepen. We willen trouw zijn. We willen
sterk zijn. We willen dat U door ons heen werkt om Uw liefde en licht te laten
schijnen, zodat degenen om ons heen Uw liefde ook kunnen leren kennen. Help
ons elkaar steeds weer te bemoedigen.
Geef onze nieuwe leiders alles wat zij nodig hebben voor de taken waartoe U
hen hebt geroepen, help hen goede leiders te zijn. Dit is Uw werk, Vader. U
hebt ons steeds weer laten zien dat er nog heel veel is dat U door ons wilt
bereiken. We weten dat U dit werk belangrijk vindt voor Uw Koninkrijk. Geef
ons, als leiders, de wijsheid om te weten wat U zegt en leer ons Uw werk nog
beter te doen. De wereld heeft U nodig. Dank U voor het voorrecht U te mogen
dienen.
Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
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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 hiervan zijn invloed zal hebben op ons leven.
We prijzen God dat Hij gebeden verhoort en dat Hij de Zoekcommissie naar
deze nieuwgekozen vrouwen heeft geleid: Presidente Karen Wilson uit Australië
en secretaris/penningmeester Sherrie Cherdak uit Noord-Amerika.
✓ Bid voor hen als zij deze nieuwe functies op zich nemen en vraag God
hen op de juiste wijze te gebruiken tijdens hun periode van vijf jaar.
✓ We bidden U of de Wereld Vrouwen Conferentie, die deze zomer niet
door kon gaan in Rio de Janeiro in Brazilië vanwege het Corona – virus,
volgend jaar veilig mag plaatsvinden.
God verandert mensen.
✓ Bid dat vrouwen wiens levens tijdens een conferentie veranderen, zullen
doorgaan met God te dienen, zodat deze vrouwen en Gods Koninkrijk
ervan kunnen profiteren.
✓ Bid ook voor onze nieuwe President van de Baptist World Alliance,
Tomás Mackey, als hij zijn nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt.
✓ Bid tot slot voor onze Algemeen Secretaris van de BWA, Elijah Brown,
dat hij wijsheid en kracht krijgt voor het leiden van de BWA en tijdens
zijn reizen om Baptisten overal ter wereld te vertegenwoordigen.
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COLLECTE
HOE DE GEBEDSDAG-COLLECTE WORDT GEBRUIKT
Van de collecte wordt 50% gebruikt voor de wereldwijde bediening en
projecten en 50% voor de continentale bediening en projecten.

WERELDWIJD: BWA WOMEN
✓ Deze 50% wordt besteed aan het virtueel en door gebed verbinden van
Baptistenvrouwen en voor fysieke evenementen.
✓ Virtueel: e-magazine, maandelijkse e-nieuwsbrief, website, verhalen delen,
Facebook, blogs.
✓ 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.
✓ Door gebed: Gebedsdag (promotie, ontwerpen, drukken en mailen van het
programma).
✓ Ondersteunt Wereldgebedsdag-projecten om te voorzien in de behoeften
van vrouwen overal ter wereld.
✓ Bijdrage aan het wereldkantoor (administratiekosten).

CONTINENTAAL
✓ De functionarissen van de Continentale Unies helpen nieuwe groepen van
Baptistenvrouwen te vormen.
✓ Ondersteunen van speciale programma's waaronder evangelisatie en
vrouwenconferenties.
✓ Ondersteunen van de Gebedsdagprojecten van de eigen Continentale Unie.
✓ Financiële ondersteuning bieden voor speciale ontmoetingen om tegemoet
te komen aan de behoeften van vrouwen.
✓ Financiële ondersteuning aanbieden voor continentale ontmoetingen die
elke 5 jaar worden gehouden.
✓ Reiskosten voor functionarissen van de Continentale Unie subsidiëren om
nationale Baptistenvrouwengroepen te bemoedigen.
✓ Bijdrage aan de Continentale Unie (administratiekosten).
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We benadrukken het nog maar eens weer: Al deze projecten zijn voor het
grootste gedeelte afhankelijk van deze ENE collecte per jaar……
Dit jaar is de nood nog hoger door de Corona-crisis.
Geef daarom alstublieft gul. Geef met je hart. Het gaat om het werk van onze
Heer.
Tip: Begin NU alvast te sparen voor volgend jaar.
De organisatie is iedereen heel dankbaar voor jullie bijdrage en weet dat alles
goed gebruikt wordt.

Stuur de opbrengst van de collecte naar:
Rekeningnummer bank
NL 14 TRIO 0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten
Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2020
Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam
Vermeld beslist het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2020 ) én van
welke PLAATS het geld afkomstig is.

Heel hartelijk dank voor jullie
deelname
en
jullie financiële bijdrage !1
Heel H9
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