
 

Gebedsbrief januari: Geloof van de Herder 

“En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij 

zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.” Lukas 9:16 

 

Beste bidder, 

Het brood gaat rond. Iedereen neemt een stukje. Ook de vis wordt de kringen rondgegeven. Hier 

heeft nog iemand honger, daar steekt nog iemand zijn hand op om te vragen om nog een stukje 

brood. Er is genoeg voor iedereen. Werkelijk waar?! Ja, het brood lijkt niet op te gaan en de vis lijkt 

zelfs tijdens het uitdelen te vermenigvuldigen. De discipelen kijken hun ogen uit. Er zitten hier zo’n 

5.000 mannen – waarschijnlijk samen met hun gezinnen – en ze worden allemaal verzadigd met maar 

vijf broden en twee vissen. Dat is toch ongelofelijk! 

Niet voor de Heer. Jezus deelt rustig brood en vis uit. Hij lijkt dankbaar, maar niet verbaasd. Hij wist 

dat dit zou gebeuren. De Herder zorgt voor zijn schapen, wellicht letterlijker dan wij denken. Als we 

het verhaal in het evangelie naar Markus lezen (Markus 6:30-44), springen er namelijk diverse 

parallellen met psalm 23 in het oog: Jezus is bewogen met de menigte, omdat zij zijn als schapen 

zonder herder. Hij stuurt hen niet weg om zelf brood te gaan kopen, zoals de discipelen voorstellen, 

maar laat hen plaats nemen in het groene gras. Hij maakt de tafel gereed en voedt hen totdat ze 

verzadigd zijn. Het ontbreekt hen aan niets, de broodmanden vloeien over. De discipelen hadden er 

geen geloof voor, maar Jezus wel. Hij bad en ontving. Misschien moeten wij soms minder op ons 

eigen geloof en meer op het geloof van de Herder vertrouwen. 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Ambulancevlucht en 10.000 vlieguren 

Prijs God voor een geslaagde ambulancevlucht in Tsjaad en bid voor medische noodgevallen. Dank 

dat ons vliegtuig TT-BER al 10.000 vlieguren lang tot zegen mag zijn voor de bevolking van dit land. 

MAF Tsjaad vervoerde recent een slachtoffer van een motorongeluk van Sarh naar N'Djamena. 

Terwijl deze reis met de auto – in het beste geval – twee dagen had geduurd, voltooide het MAF-

vliegtuig de vlucht in minder dan twee uur. Niet alleen een behoorlijke besparing van tijd maar ook 

van pijn en extra uitputting voor een patiënt met een been dat op twee plaatsen gebroken was. Het 

vliegtuig in kwestie met registratienummer TT-BER heeft dit jaar zijn 10.000 vlieguren bereikt. Dank 

mee dat de vlucht goed is verlopen en bid voor het herstel van de patiënt. Dank ook voor zoveel 

veilige vlieguren en bid dat de TT-BER nog lang ten dienste mag staan voor de bevolking van Tsjaad.  

 

Computertraining in Kugark 

Dank voor technologieën die voorgangers uit Kugark helpen hun taak beter uit te voeren. Het 

CRMF ondersteunt het werk van MAF met allerlei technologie gerelateerde taken, zoals audio-

Bijbels, radio-installaties en computertrainingen. Dat laatste mocht tot zegen zijn voor een groep 

voorgangers, die leerden hoe hun dienst door de technologie verbeterd kon worden. Een mooie 

samenvatting van de training: "Tot nu toe moest altijd iemand anders mijn preken uittypen. Deze 

basiscursus heeft mij geholpen om mijn eigen preek te typen, zodat ik hem meteen in de kerk kan 

gebruiken en niet meer moet wachten totdat iemand anders hem uitgeschreven heeft." Dank God 

dat het CRMF het werk van de voorgangers op deze manier kan ondersteunen en bid dat er veel 

vrucht uit voort mag komen voor hun kerken. 

https://youtu.be/uJuL0atelAg


 

Vreugde op Miyanmin Airstrip  

Dank voor de heropening van diverse landingsbanen in Papoea-Nieuw-Guinea en bid dat de 

reparaties langdurig zullen houden, opdat de gemeenschappen gediend kunnen worden. Vorig jaar 

moest de landingsbaan bij Miyanmin gesloten worden vanwege zachte plekke op de grasbaan. De 

dorpsbewoners zijn meteen begonnen aan het reconstructiewerk. Uiteindelijk hebben ze 5.440 m2 

gras en aarde opgegraven tot een diepte van 40 cm en vervangen door stenen en grind. Toen de 

piloten op de landingsbaan landden, stond de hele gemeenschap hen op te wachten. Sommigen 

waren gekleed in traditionele kostuums en voerden een dans uit, een "sing-sing". Dank mee voor de 

veerkracht van de bewoners van Miyanmin en de mogelijkheid hen en de omliggende dorpen weer 

te kunnen bereiken. Bid voor veiligheid op alle landingsbanen. 

 

'Convention d'etablissement' voor MAF Guinee 

Dank voor de verstrekking van de nodige toestemmingen om in Guinee te gaan werken. Bid voor 

dit land en het programma dat MAF wil gaan oprichten. MAF heeft goedkeuring van de autoriteiten 

ontvangen om in Guinee te gaan opereren. De nood in dit land is groot: Per 1.000 mensen is er nog 

niet eens één arts. Een derde van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water en 55% leeft 

onder de armoedegrens. Ontwikkelingsorganisaties en zendelingen die reeds gevestigd zijn, werken 

onder moeilijke omstandigheden. Slechts 5% van de wegen is verhard, maar deze veranderen tijdens 

het regenseizoen in razende rivieren. Een situatie waarin MAF hoopt uitkomst te bieden. Bid voor de 

vervolgstappen en gesprekken met de luchtvaartinstanties, bid ook voor medewerkers zodat we D.V. 

in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met vliegen voor Leven! 

 

Zaden van hoop 

Bid voor een goede oogst in Pieri en voldoende voedselvoorraden in heel Zuid-Soedan. Bid ook dat 

de gezondheid van de bevolking langdurig zal verbeteren. MAF-piloot Wim Hobo vloog 1.178 kg 

groentezaden naar Pieri voor partnerorganisatie Tearfund. De zaden zullen bijdragen aan een 

gevarieerde voeding en langdurige verbetering van de gezondheid van de mensen hier. Wim: ‘Pieri is 

een vrij geïsoleerd gebied omgeven door drasland, waardoor het een behoorlijk uitdagende plek is 

om over de weg te bereiken. Ik vind het geweldig dat mensen met deze zaden hun eigen voedsel 

kunnen verbouwen. Hopelijk kunnen ze een deel van het zaad gebruiken om het volgende 

groeiseizoen weer groenten te verbouwen.” Dank voor de geleverde zaden en bid voor een goede 

oogst. Bid ook voor blijvende vrede in de gemeenschap en voor mogelijkheden voor MAF om hierin 

te assisteren. 

 

 

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

