
 

Gebedsbrief oktober: Geen weg te ver  

“Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door 

demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de 

grafspelonken.” Lukas 8:27 

 

Beste bidder, 

De discipelen zijn nog van de schrik aan het bekomen: de storm op klaarlichte dag, Jezus confrontatie 

en hun eigen vraag naar hun geloof. Beteuterd en verzonken in gedachten leggen zij aan bij de oever 

van het land van de Gadarenen waar de volgende huivering op hen wacht. De Bijbel vertelt ons dat 

een man die door demonen bezeten was op hen af kwam rennen. Hij droeg geen kleren, woonde in 

de grafspelonken en was niet te houden, noch met boeien noch met ketenen. Zijn enige vraag: “Wat 

heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste?” (Lukas 8:28).  

De vraag die de man stelt lijkt misleidend, want gaat het niet veel meer om de vraag wat Jezus met 

hém te maken had? Jezus was gekomen om deze man te bevrijden, alleen daarvoor had Hij de 

boottocht op zich genomen. Een paar verzen later lezen wij namelijk dat de bewoners van Gadara 

Jezus vragen om hun land weer te verlaten. Jezus geeft gehoor aan hun verzoek, stapt de boot weer 

in en vaart terug naar Galilea. Geen wonderen meer, op die ene man na. Net als dat de goede herder 

op zoek gaat naar het ene schaap heeft ook Jezus de hele weg afgelegd voor die ene man. Voor Jezus 

is geen weg te ver om die ene te bereiken.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Veiligheid staf 

Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf die in landen werkt die minder veilig zijn 

dan Nederland. Bid voor vertrouwen en rust in de Heer en wijsheid om met onveilige situaties om 

te gaan. Dagelijks horen wij in het nieuws over gewapende opstanden, oorlogsscènes en 

natuurrampen. Ook onze Internationale Staf zit in gebieden die niet altijd even veilig zijn. Samen met 

tal van hulporganisaties zetten zij zich in om mensen in nood te helpen en zo goed als mogelijk in hun 

behoeften te voorzien. Naast gebed om veiligheid willen we God danken voor de vele vluchten die in 

noodsituaties kunnen helpen. Zo zijn er opnieuw zo’n zestig vlieguren op Haïti gemaakt waarin 338 

passagiers en 6.246 kg vracht zijn gevlogen om de slachtoffers van de aardbeving bij te staan.   

 

Op naar nieuwe horizon 

Dank mee voor het nieuwe vliegtuig dat in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) is aangekomen. Bid dat 

het toegang tot medische zorg voor veel mensen mag betekenen en dank voor alle medici die zich 

inzetten voor bezoeken aan afgelegen dorpen. Het MAF-programma in PNG heeft haar tiende 

Cessna 208 Caravan verwelkomd. De P2-AHP is door MAF-partner Sustainable Development Program 

Ltd gekocht en zal samen met Cessna-metgezel P2-SDP worden ingezet voor de zogenaamde Aerial 

Health Patrols. Deze medische vluchten brengen op regelmatige basis, artsen naar afgelegen 

gebieden om consult te geven en kleine behandelingen door te voeren. Op deze manier wordt de 

medische standaard in deze dorpen zo goed als mogelijk op peil gehouden. Bid voor deze vluchten en 

voor de gezondheid van de bevolking in de bergdorpen van PNG.  

 

Verzoening en bekering    

Dank mee voor al de zendingsmedewerkers die MAF in Afrika mag vliegen. Dank voor het steentje 



 

dat MAF hierin mag bijdragen en bid dat de mensen in de afgelegen streken zien dat het God zelf is 

die hen wil bereiken. Het is heel mooi om te zien hoeveel lokale en internationale zendelingen een 

hart voor de meest onbereikbare stammen hebben. Church Sport and Recreation Mission heeft een 

sportbediening en Fiaraha-miasa Lioka vertaalt de Bijbel in meer dan twintig talen. MAF helpt niet 

alleen bij de distributie van deze Bijbels, maar biedt ook technisch advies om het gebruik van de 

vertalingssoftware te faciliteren. Tegelijkertijd reist Corina de Waal in een ander deel van het 

continent rond om verzoeningsworkshops te geven. Bid dat de bezoekers van deze training mogen 

herkennen welke verzoening Jezus Christus mogelijk heeft gemaakt en dat zij ook in hun eigen leven 

verzoening en vergeving kunnen toepassen. 

 

Registratie voltooid! 

Dank mee dat het watervliegtuig in Bangladesh eindelijk geregistreerd is en in gebruik mag worden 

genomen. Bid voor het team opdat ze na de lange wachttijd spoedig kunnen beginnen met vliegen 

voor Leven. De afgelopen maanden hebben wij u meerdere keren om gebed gevraagd voor het 

registratieproces van een toestel in Bangladesh. We prijzen God dat eindelijk alle nodige 

handtekeningen zijn gezet en toestemmingen zijn verleend om het vliegtuig de lucht in te sturen. Bid 

voor het team in Bangladesh opdat ze het vliegtuig goed kunnen inzetten, voor wijsheid en goede 

relaties met de bevoegde overheidsinstanties. 

 

School in een doos 

Bid mee voor de grote aantallen scholieren die MAF regelmatig mag voorzien van schoolboeken, 

examens of zelfs leraren. Dank voor het werk van Innovative Education Liberia die zich inzet voor 

het onderwijs in algemene vakken én het christelijke geloof. Onze vliegtuigen hebben al de meest 

verschillende soorten lading voor scholen in afgelegen plekken aan boord gehad. Deze keer waren 

het laptops en andere benodigdheden die deel uitmaken van zogeheten “Smartboxes”. De uitvinders 

van deze dozen helpen leraren en scholieren om met laptops te werken en geven deze ook mee naar 

huis. Op deze manier kunnen de scholieren ook thuis leren, zelfs zonder internet. Het kennisniveau 

verbetert hierdoor aanzienlijk en voor scholieren die te ver weg van een school wonen of waar de 

wegen soms niet veilig begaanbaar zijn, zijn de Smartboxes een grote gebedsverhoring. 

 

 

Dank u wel voor uw gebed! 

 

 

 

 

 

 

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.  

http://www.maf.nl/gebed

