
 

Gebedsbrief april: De woestijn van rust   

 

“Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem 

te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad 

daar.” Lukas 5:15-16 

 

Beste bidder, 

Bidden in je binnenkamer, op een afgelegen plek of zelfs in de woestijn. Hoe hoog de druk ook is, Jezus 

is van mening dat tijd en rust voor het contact met God onmisbaar zijn. Keer op keer zoekt hij voor zijn 

gebed een afgelegen en rustige plek op, in de woestijn of op een berg. Rust was namelijk bepaald niet 

wat Jezus vaak om zich heen had. De hele dag omgaven menigten hem en vroegen om genezing, een 

wonder of een woord van God. Hoe mooi het ook was, er was geen rust. Jezus zocht de rust telkens 

bewust op, zoals Lukas beschrijft ook in de woestijn. 

Het Hebreeuwse Woord voor woestijn staat in eerste instantie niet voor volledige droogte zoals men 

zou kunnen vermoeden. Veelmeer staat het voor een gebied zonder eigenaar waar herders hun kudde 

vrijuit konden laten lopen. Een gebied dus zonder grenzen, verplichtingen en inspraak van anderen. 

Een gebied waar volledige rust mogelijk is, die uitmondt in het weiden van schapen. Wellicht is dit de 

woestijn die ook wij vaker moeten opzoeken. Een plek en tijd die niet door andere omstandigheden 

worden opgeëist. Een plek waar de agenda even niet van pas komt, waar de telefoon niet gaat en de 

volgende afspraak juist niet in de startblokken staat. Laten ook wij ons in gebed terugtrekken naar zo’n 

plek van rust. Een plek waar niemand inspraak op ons leven mag nemen dan God alleen, een plek waar 

de herder zijn schapen wil weiden. 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Eindelijk een nieuw begin  

Goed nieuws van onze gezinnen! Ondanks alle COVID-19 gerelateerde obstakels is familie van der 

Schelling inmiddels uitgezonden naar Indonesië. Familie Gooden heeft eindelijk haar bestemming 

Oeganda mogen bereiken. Met grote blijdschap danken we voor deze geslaagde uitzendingen en 

bidden voor het aanstaande vertrek van de families Nijveld, Muilwijk en de With. Daarin denken we 

ook aan de reizen van MAF-gezinnen die graag op verlof naar Nederland willen komen. Tot slot willen 

we danken voor twee nieuwe gezinnen die voor MAF willen worden uitgezonden: familie Maas en 

familie Geense. Laten we bidden om zegen voor hun voorbereiding en het werk van hun TFC’s die zich 

met veel enthousiasme op hun taken voorbereiden.  

 

Laat de kinderen komen  

MAF Nepal beleeft veel mogelijkheden om God te dienen. Zo werd bijvoorbeeld de honderdste patiënt 

door een medische evacuatie gered. Op deze praktische manier wil MAF nog meer van Gods Liefde 

laten zien in Nepal. Wilt u meebidden voor deze missie en voor de nodige visa voor Internationale Staf 

in Nepal? Zij willen zich graag voor het land en zijn bewoners inzetten, maar moeten eerst wachten 

totdat de procedures en toestemmingen rond zijn. Bid ook specifiek voor de kinderen in dit land, die 

dringend een goede medische verzorging, voldoende voedsel, geschikte opleidingsmogelijkheden en 

Christus Liefde nodig hebben. “Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij 

te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.” (Mat. 19:14).  



 

 

Gebed voor Myanmar  

Het gebed voor Myanmar blijft hard nodig. Zo willen we blijven bidden voor rust en vrede in het land. 

Laten we bidden voor wijsheid en inzicht in de keuzes die worden gemaakt en processen die worden 

doorlopen. We zijn dankbaar dat de bouw van de landingsbaan ondanks alle spanningen in Myanmar 

kan worden voortgezet. De bouwvakkers hopen Deo Volente de baan in het voorjaar te voltooien. We 

willen bidden voor de afronding. Bid ook mee dat deze strip tot zegen mag zijn voor Myanmar en dat 

God hem gebruikt om zijn Koninkrijk te bouwen.  

 

Sam, Anna en velen meer  

Er staat weer een vlucht gepland voor de zendeling Sam Tsapwe en zijn team. In de Luchtpost hebben 

we bericht over hoe God Sam en zijn collega’s gebruikt om mensen in afgelegen gebieden van Oeganda 

over Jezus te vertellen en hen juist nu, in een tijd waarin kerken gesloten zijn, te bemoedigen. Wilt u 

meebidden voor een goede reis, voor de juiste woorden en bemoedigingen die recht uit Gods hart 

komen? Sinds de COVID-19 maatregelen in Oeganda versoepeld zijn, zijn de passagierscijfers fors 

gestegen. MAF is blij dat er weer zo veel gevlogen kan worden en dankt voor alle giften die in februari 

en maart zijn gegeven om de vluchten in Oeganda mogelijk te blijven maken. Lees hier het verhaal van 

Anna dat dankzij uw betrokkenheid mogelijk is gemaakt (maf.nl/anna).  

 

Zoektocht  

MAF zoekt voor verschillende programmalanden naar directeurs en managers. Daarnaast is er een 

groot tekort aan leerkrachten voor de internationale scholen in Papoea-Nieuw-Guinea en Zuid-Soedan. 

Deze scholen worden bezocht door de kinderen van uitgezonden medewerkers behorend bij 

verschillende zendingsorganisaties zoals MAF en Wycliffe. MAF Nederland heeft daarom besloten voor 

deze scholen te zoeken naar leerkrachten die via MAF uitgezonden willen worden. Wilt u meebidden 

dat we de juiste mensen vinden? We willen ook danken en bidden voor alle personen die zich al 

inzetten voor MAF. Hetzij als uitgezonden staf, medewerker of als trouwe achterban die dit werk met 

gebed en giften mogelijk maakt.  

 

Bijzondere vracht    

Vijfhonderd kilo Bijbels is al een heel bijzondere vracht op zich. Echter, wat deze Bijbels nog specialer 

maakt, is dat zij in de Didinga-taal zijn vervaardigd. Een vertaalwerk van het Nieuwe Testament dat in 

1979 is begonnen en pas in 2018 werd beëindigd. Sindsdien vliegt MAF regelmatig een lading Bijbels 

naar Chukudum (Zuid-Soedan) die met grote vreugde wordt verwacht. Laten we bidden voor het werk 

van vertalers die het mogelijk maken dat Gods Woord in nieuwe talen wordt uitgegeven. Laten we 

danken voor het privilege dat wij al lang een Bijbel in onze taal ter beschikking hebben, en dan zelfs 

het Oude én Nieuwe Testament. Bid voor de inwoners van Chukudum die nu voor het eerst in hun 

leven een Bijbel in hun eigen taal in handen houden.   

 

      Dank u wel voor uw gebed! 

 


