Gebedsbrief december: Nooit te laat
“Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal
behouden worden.” Lukas 8:50
Beste bidder,
De menigte is stil, van het een op het andere moment. Ze kijken van Jezus naar de vrouw die zojuist
genezen is. En van haar naar de boodschapper die het schokkende nieuws heeft gebracht: De
twaalfjarige dochter van Jaïrus is gestorven. Jezus is te laat. We weten niet wat de mensen in de
menigte gedacht hebben, we kunnen alleen vermoeden: Nu heeft Jezus deze nietszeggende vrouw
geholpen en daarvoor moest de dochter van het hoofd van de synagoge sterven? Zij leed al twaalf
jaar aan bloedverlies, één dag langer was toch niet erg geweest? Had Jezus niet moeten weten dat
elke seconde telt?
Hij heeft het geweten en desalniettemin nam Hij de tijd om de vrouw van haar lijden te verlossen.
Precies op deze dag. Geen seconde later. En Hij wist nog iets: De dochter van Jaïrus zou leven.
Wellicht wilde Hij de omstanders juist door deze situatie geloof leren. Een geloof dat voor God
spreekt, ook als zich alle omstandigheden tegen Hem lijken te keren. Wellicht was Jezus zonder de
tussenkomst van de vrouw inderdaad op tijd geweest om het meisje te redden voordat ze stierf.
Maar had Hij nu niet de mogelijkheid om een – in menselijke ogen – nog groter wonder te
verrichten? De overwinning van de dood? Jezus is niet te laat. Hij is precies op tijd, precies op Zijn
tijd. Dat zal duidelijk zijn, want dit verhaal gaat over twee vrouwen, die beiden na twaalf jaar een
nieuw leven krijgen…
Anna-Maria Ahle
Gebedscoördinator MAF Nederland

Geef ons heden ons dagelijks brood
Bid mee voor de bevolking in het zuiden van Madagaskar, die de ergste droogte in veertig jaar
doormaken. Bid voor regen en hoop. Al eerder dit jaar hebben we gebeden voor regen in
Madagaskar. Ondanks dat tussendoor inderdaad regen viel, beleeft de bevolking op dit moment de
ergste hongersnood in veertig jaar tijd. MAF vliegt in Madagaskar om noodhulp mogelijk te maken.
Hierbij zijn de juiste partners essentieel; bid dat God de weg opent om de deze partners te
ontmoeten en (voedsel)hulp mogelijk te maken. Naast fysiek voedsel, is ook geestelijk voedsel hard
nodig in Madagaskar. Jezus zei: 'Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft.” (Joh. 6:35). MAF vliegt voor
lokale kerken en voor zendelingen van organisaties zoals Operatie Mobilisatie en The Seed Company
(een Wycliffe-organisatie) om mensen toegang te geven tot Gods Woord. Bid dat veel mensen in
Madagaskar bereikt worden met het Evangelie, waardoor zij nooit meer honger zullen hebben.

Bescherming in Papoea-Nieuw-Guinea
Prijs God dat we onlangs zes leraren in Papoea-Nieuw-Guinea hebben kunnen vervoeren – hun
eerste poging om te reizen eindigde toen hun rubberboot zonk! Bid ook mee voor nieuwe mensen
die uitgezonden willen worden als leerkracht. De leraren in kwestie hielpen bij het nakijken van de
examens van meerdere scholen in Papoea-Nieuw-Guinea. Toen ze terug wilden reizen naar hun
woonplaatsen (Kawito en Balimo), zonk hun overbeladen rubberboot. Dank God dat ze dicht genoeg
bij de kust waren, waardoor ze uit het water gered konden worden. Vervolgens kreeg MAF het
voorrecht deze docenten veilig thuis te brengen; een vlucht van dertig minuten in plaats van een hele
dag reizen. Dank God dat MAF op deze manier voor sneller en veiliger transport kan zorgen. Bid ook

mee voor meer leerkrachten die uitgezonden kunnen worden om bij te dragen aan de duurzame
uitzending van zendingsmedewerkers.

Een dak boven ons hoofd
Dank God dat Hij voorziet in de middelen van de bouw van hangaars in meerdere MAFprogramma’s en bid voor voorspoedige werkzaamheden. De luchthaven Mareeba in Queensland is
de basis van MAF's vliegtuigonderhoudsoperaties voor de regio Azië-Pacific. Hier wordt hard gewerkt
aan de bouw van nieuwe hangaar-faciliteiten; dank God dat deze hun voltooiing naderen! Bid dat
ook de verhuizing van techniek en administratie de komende weken soepel zal verlopen. Ook aan de
andere kant van de wereld, in Suriname, worden de voorbereidingen voor een nieuwe hangaar
getroffen. Omdat tweederde van het land geen wegen heeft, zijn de vluchten van MAF noodzakelijk
om de bevolking met hulp en het Evangelie te bereiken. Dank God voor de giften die we al voor de
hangaar mochten ontvangen. Bid mee dat de nog benodigde financiële middelen binnen zullen
komen en dat de hangaar tot zegen mag zijn voor Suriname. Meer informatie leest u
onder: Suriname - MAF

Regenseizoen in Timor-Leste
In april van dit jaar kreeg het land reeds te maken met een ernstige overstroming. Bid voor
bescherming voor het land en het MAF-team tijdens het aankomende regenseizoen.
Waar Madagaskar worstelt met de droogte, begint in Timor-Leste binnenkort het regenseizoen. Bid
dat dit niet opnieuw tot hevige overstromingen zal leiden. In Timor-Leste vliegt MAF met name
medische evacuaties, waar er dit jaar al meer dan 137 van zijn uitgevoerd. Dank God dat we dit werk
mogen doen, en bid dat de vluchten ook in het naderende regenseizoen ongestoord doorgang zal
kunnen vinden.
Eindsprint
De laatste maanden van het jaar zijn altijd erg druk en wordt er veel gereisd. Bid om een leiding in
alle plannen en goede afsluiting van 2021. Nu het einde van het jaar nadert, bereiden een aantal van
onze medewerkers zich voor op verlof. Bid voor hen: dat de grenzen open zullen zijn i.v.m. de
coronasituatie en dat de Internationale Staf de reis veilig zal kunnen maken. Op de kantoren van MAF
wordt er tevens hard gewerkt aan een goede jaarafsluiting van 2021 en nieuwe plannen voor 2022,
zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Bid en dank mee voor Gods rijke zegen over
dit werk.

Dank u wel voor uw gebed!

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

