Gebedsbrief november: Oog voor haar
“Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!”
Lukas 8:48
Beste bidder,
Een grote menigte beweegt zich langzaam voorwaarts. Als u goed kijkt, ziet u daar waar het gedrang
het grootst is Jezus lopen. Hij is onderweg naar het huis van Jaïrus, wiens dochter op sterven ligt. Niet
ver van Jezus vandaan loopt een vrouw. Wanhoop staat in haar gezicht geschreven. Vechtend tegen
ellebogen en schouders baant zij zich een weg naar Jezus. Ze weet: Al de aanraking van zijn kleren is
genoeg om haar te genezen. Eindelijk houdt ze de kwast van het bovenkleed van Jezus in handen.
Ogenblikkelijk voelt zij de bloedstroom die sinds twaalf jaar vloeit, ophouden. Ter plekke en à la
minute. Zij kan het wonder nauwelijks bevatten.
Opeens draait de Meester zich om. “Iemand heeft mij aangeraakt. Wie?”. Het hart van de vrouw
dreigt er ook mee op te houden. Zij als onreine heeft zich niet alleen in het midden van een grote
menigte begeven, maar het ook nog eens gewaagd om Jezus, de Zoon van God zelf, aan te raken.
Bewegingloos en muisstil blijft zij staan. De discipelen proberen Jezus te overtuigen dat een
aanraking in een menigte niets ongewoons is, maar Jezus blijft steevast bij zijn bewering. Hij heeft de
vrouw al lang gezien, nog voordat zij hem aanraakte. Hij heeft haar pijn en isolatie gezien; haar hoop
op Hem. Hij is El Roi, de God die ziet (Genesis 16:13). Door de hele menigte heen heeft Jezus oog
voor haar.
Anna-Maria Ahle
Gebedscoördinator MAF Nederland

Op medische safari
Dank God dat er weer verschillende medische safari’s mogelijk zijn gemaakt en MAF hier een
essentieel deel aan mocht bijdragen. Bid voor alle patiënten die zijn behandeld en diegenen die op
plekken leven die nog niet bereikt zijn. In Madagaskar sloegen Hoveraid, Scripture Union en MAF de
handen ineen om een medische safari uit te voeren. Een week lang reisden zij langs verschillende
kleine medische posten in het binnenland van Madagaskar om essentiële behandelingen te bieden
aan de mensen uit de omliggende dorpen. Zieken die de geavanceerde hulp van een ziekenhuis nodig
hadden, werden doorverwezen en indien nodig door MAF vervoerd. Tijdens de Haydom medische
safari in Tanzania werden zo’n 2.000 moeders en kinderen behandeld. Bid dat de medische situatie in
deze landen stabieler wordt en dat elke patiënt door zijn behandeling heen het werk van God ziet.
Op weg naar uitzending?
Bid mee voor nieuwe mensen die een hart voor uitzending hebben. Er zijn nog veel landen die
piloten, monteurs of IT’ers nodig hebben. Bid voor wijsheid en vertrouwen in de weg naar een
uitzending. Deze zomer heeft MAF mensen, die het vliegen voor MAF op hun hart hebben, een test
aangeboden die een eerste indruk geeft van geschiktheid. We hopen dat God deze eerste resultaten
verder gebruikt. Bij een negatieve uitslag om in hun harten ruimte te maken voor andere
mogelijkheden om God te dienen. Bij een positieve uitslag om te overwegen of dit een weg is
waarvoor zij geroepen worden. Ook voor de andere functies waarvoor binnen MAF vacatures zijn of

waaraan behoefte is, bidden we dat God mensen op het spoor van MAF zet, hen roept en hen
bekwaam maakt.
Sterke strijders achter de schermen
Dank mee voor elke Thuisfrontcommissie (TFC) die zich voor de uitgezonden MAF-gezinnen inzet
en bid voor creativiteit en kracht voor de eindsprint van dit jaar. Inmiddels zijn er zo’n dertig
gezinnen vanuit Nederland uitgezonden naar de meest verschillende landen ter wereld. Oeganda,
Madagaskar, Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea en nog meer landen. Hun TFC zorgt vanuit Nederland
met een groot aantal mooie acties voor voldoende financiële middelen om de uitzending mogelijk te
maken. We willen God danken voor de talenten die hij de TFC-leden gegeven heeft en bidden voor
de taken die zij vervullen. Ook willen wij bidden voor voldoende en stabiele opbrengsten om dit jaar
goed af te sluiten.
On a wing and a prayer
Prijs God voor de geslaagde Bijbelconferentie in Suriname. Dank voor iedere deelnemer die MAF
mocht vliegen en bid dat de opgedane Bijbelkennis en openbaringen vrucht zullen dragen.
MAF-piloot Joop van Weele en zijn collega’s vlogen de afgelopen weken veel voor de
Bijbelconferentie in Tepoe, Suriname. Deze wordt om het jaar door de inheemse Christenen
georganiseerd en dient de opbouw van de kerk. MAF mocht de kerk ondersteunen door helpers,
sprekers en deelnemers te vliegen. Niet alles liep zonder tegenslagen, wat voor de piloten juist een
teken was voor het belang van deze conferentie. Dank dat God deze tegenslagen overwon en zowel
de conferentie als alle vluchten liet slagen. Dank dat veel mensen in hun geloof zijn opgebouwd en
bid dat de kerkleiders op hun beurt hun eigen kerken kunnen opbouwen in geloof. Lees hier Joops
getuigenis van deze Bijbelconferentie en meer over een week vol zendingsvluchten: www.maf.nl/ona-wing-and-a-prayer
Zonnepanelen in de woestijn
Bid mee voor een delegatie Nederlandse vrijwilligers die in Tsjaad zonnepanelen op de hangaar
installeren. Dank voor de eerste succesvolle installaties en bid voor een goede afsluiting van het
werk. Een van de eerste dingen die ons te binnen schieten als we aan Tsjaad denken, zullen zeker de
zon en de hoge temperaturen zijn. Welk middel voor stroomgeneratie zou dan geschikter zijn dan
zonnepanelen? MAF-vrijwilligers Henk en Alexander zijn voor tien dagen naar Tsjaad gevlogen om
een begin te maken aan de installatie van de zonnepanelen. Dirk en Robias zullen het werk
binnenkort afmaken. Dank mee voor hun inzet en bid dat hun werk succesvol wordt afgesloten en de
zonnepanelen hun dienst zullen doen. Bid voor bescherming en dat de vrijwilligers en de MAF Staf in
Tsjaad elkaar tot bemoediging mogen zijn. Bid ook voor het land, Tsjaad, dat Gods Licht steeds
zichtbaarder mag worden.

Dank u wel voor uw gebed!

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

