
 

Gebedsbrief januari: Voorbede in vreugde  

 

“En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus 

gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de 

dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem 

om Hem de Heere voor te stellen.” Lukas 2:21-22 

 

Beste bidder, 

Vlak na de geboorte van Jezus gingen Maria en Jozef naar de tempel om Hem aan de Heer voor te 

stellen en de voorgeschreven offers te brengen. Daar in de tempel werden ze opgemerkt door Simeon 

en Anna; beiden godvrezende mensen. Simeon een rechtvaardige man die vurig verlangde naar de 

komende verlossing van Israël. God zelf leidde hem op die dag naar de tempel. Anna, een vrouw van 

aanbidding. Bijna haar hele leven had zij doorgebracht in de tempel, in Gods nabijheid, om Hem met 

vasten en bidden te dienen. Hun vreugde om de Messias met eigen ogen te mogen zien, is bijna niet 

te beschrijven. De redder van het volk Israël, ja van heel de wereld, lag daar in de armen van Maria. 

Ook wij bevinden ons nu in de dagen na Kerst. We hebben gevierd en herdacht dat Jezus Christus is 

geboren. Laten wij nu Zijn leven vieren, Zijn verlossing voor ons allemaal. Laten we net als Simeon en 

Anna het nieuwe jaar ingaan met voorbede en vreugde. Wij danken u van harte dat u met ons mee 

wilt bidden en wensen u de zegen van de Allerhoogste toe. 

Adri van Geffen  

Directeur MAF Nederland 

 

Dankbaarheid in Liberia  

Wij kunnen veel dankpunten vermelden vanuit Liberia. De verkiezingen en het referendum verliepen 

grotendeels zonder ongeregeldheden en oproer. De nieuwe hangaar is klaar en in gebruik genomen. 

Bovendien is er veel gevlogen de afgelopen weken, ondanks dat er momenteel maar één piloot 

aanwezig is. In januari wordt het team tijdelijk ondersteund door een extra piloot en enkele technici. 

We danken en bidden voor een goede voortgang en aanhoudende vrede in Liberia. 

Rellen en overstroming landingsbaan  

Anders dan in Liberia staan de presidentsverkiezingen in Oeganda nog voor de deur. Rellen en onrust 

zijn voorspeld, helaas ook tijdens de feestdagen. Daarmee staat het land een roerige tijd te wachten. 

Wilt u bidden dat Gods vrede mag zijn op het land, onze Internationale Staf en alle inwoners? 

Daarnaast is het probleem rondom de overstroming van de airstrip nog niet opgelost. Terwijl het 

waterpeil tussentijds daalde, stijgt het inmiddels weer, wat opnieuw voor overstroming van de 

landingsbaan zorgt. Bidt u mee voor wijsheid in het vinden van een lange-termijn-oplossing? 

Vaccins en Goddelijke timing  

Ter bestrijding van de mazelen-uitbraak in Zuid-Soedan vloog MAF in samenwerking met Medair 

vaccins en medisch personeel naar Pibor en Gumuruk. We hopen en bidden dat de vaccins voldoende 

bescherming bieden en de uitbraak ingedamd kan worden. Een mooi teken van Gods unieke 

tijdsplanning: Op de terugweg kon ongepland maar zeker niet onbedoeld een patiënt met hoofdletsel 

worden meegenomen die nodig naar het ziekenhuis in Juba moest. Laten we danken voor de 

Goddelijke tijdsbepaling waar we ons zo vaak over mogen verwonderen en bidden voor herstel van de 

patiënt. 



 

In de kinderschoenen  

Het nieuwe MAF-programma in Guinee vordert stap voor stap. Inmiddels hebben de autoriteiten 

toestemming gegeven en inspecteert het verkenningsteam van MAF de mogelijkheden en het belang 

van vluchten in dit gebied. Onlangs zijn twee nieuwe, ongebruikte landingsbanen in Gaoual en 

Sambailo bezocht. Als deze banen geschikt blijken, zou dat nieuwe deuren openen voor de 

zendingsgezinnen ter plaatse. Samen met u bidden wij voor een voorspoedige start van MAF Guinee 

en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Bovendien bidden wij voor voldoende 

mogelijkheden om hulp te bieden aan de inwoners in de uitgestrektheid van Guinee. 

Thuisonderwijs in Bangladesh   

Het hart van onze partnerorganisatie Fred Hyde Schools in Bangladesh klopt voor de scholieren in dit 

land. Al sinds augustus verzorgen de leraren thuisonderwijs voor de laatste drie groepen van het 

basisonderwijs. Aangezien er geen sprake is van een postsysteem en ook niet van een werkende 

Internetverbinding, brengen zij de leermiddelen persoonlijk langs bij hun scholieren. Dat gaat te voet 

of op de fiets. Met Oud en Nieuw zullen ze een korte rustpauze inlassen en daarna doorgaan. We willen 

danken voor het doorzettingsvermogen en de goede samenwerking met dit gepassioneerde team. 

Daarnaast willen wij bidden voor kracht en bemoediging voor hun missie: Onderwijs voor Bangladesh. 

Vluchten in tijden van Covid-19  

Sinds het begin van Covid-19 schommelen de vluchtaanvragen in de landen waar we werken enorm. 

We zijn dankbaar dat in veel plaatsen weer gevlogen kan worden, maar we weten ook dat de oude 

graad nog lang niet bereikt is. Laten we bidden dat ondanks de maatregelen alle mensen in nood 

geholpen kunnen worden en een snelle stabilisatie in het aantal vluchten zal volgen. Bid hierin ook 

mee voor een goede voorbereiding van de teams om een stijging in verzoeken te kunnen 

beantwoorden. 

MAF Mission Kids  

Veel van de Nederlandse uitgezondenen hebben kinderen, van enkele maanden oud tot 

(jong)volwassen. Het opgroeien in een andere cultuur geeft hen mooie ervaringen en verrijkende 

vriendschappen, maar betekent ook dat ze veel afscheid moeten nemen en zich vaak ‘anders’ voelen. 

Bid mee dat deze kinderen zich gezien weten, dat het geloof en Gods Liefde ook hun leven mogen 

doortrekken. 

Creativiteit en vindingrijkheid TFC  

Ook dit jaar hebben de leden van de verschillende thuisfrontcommissies weer hun best gedaan om de 

uitgezonden families te ondersteunen. Aangezien vele activiteiten niet door konden gaan zoals 

gepland, was veel schakeling en vindingrijkheid nodig. De TFC-leden hebben ondanks alles hun 

creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid ingezet ter ondersteuning van alle Internationale Staf en 

kandidaten. Daarvoor zijn we erg dankbaar. 

Samenwerkingen in 2020  

Tot slot willen wij onze grote God danken voor alle waardevolle samenwerkingen die wij ook in 2020 

weer mochten hebben. Samen met onze partnerorganisaties konden wij helpen op het gebied van 

gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, zending en noodhulp. Levens zijn gered en aangeraakt. We 

danken onze Heere God ook voor alle vrienden, vrijwilligers, donateurs en betrokkenen. Laten we 

samen bidden en in vertrouwen danken dat ook in 2021 veel mensen mogen worden bereikt met Gods 

Liefde. 

Dank u wel voor uw gebed! 


