Gebedsbrief juli: Hoger dan de hemel
“Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde
geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.” Lukas 11:2
Beste bidder,
God heeft de controle. Hoe vaak zeggen we dit, maar menen we het ook echt? “Uw wil geschiede,
zoals in de hemel, zo ook op aarde”. Uit deze zin blijkt dat in de hemel al alles naar Gods wil
geschiedt. Dat bevestigt de psalmist in psalm 103 vers 20 als hij zegt dat de engelen gehoorzamen
aan het woord dat God spreekt. Bovenstaande zin uit het Onze Vader is dus een gebed dat volledige
overgave omvat. Jezus draagt ons op te bidden dat Gods wil geschiedde zoals in de hemel waar
iedereen Zijn wil gehoorzaamt. Zijn ook wij gereed om Gods woord te gehoorzamen? Zijn wij bereid
Zijn wil te aanvaarden en ons volledig onder Zijn gezag te stellen? Ook al is dat niet wat wij voor ons
leven in gedachte hadden?
“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn
gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:8-9). De hemel is hoger dan de aarde. Misschien is dat niet
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk het geval. De engelen gehoorzamen Gods wil én aanbidden Hem
(Hebreeën 1:6). Wellicht is dat juist een belangrijke combinatie. Hoe meer we God aanbidden, hoe
meer we ons bewust worden van zijn grote macht en gedachten die ons denken overstijgt. Hoe meer
we dit beseffen, hoe meer wij Hem vertrouwen? Laten wij ook zo bidden, bidden dat Zijn wil
geschiede.
Anna-Maria Ahle
Gebedscoördinator MAF Nederland

Zomerperiode
Veel uitgezonden MAF-gezinnen zijn in de zomermaanden op verlof. Bid voor een goede en
rustgevende tijd voor hen, en voor de achtergebleven staf zodat zij het werk goed kunnen
opvangen. Van de Nederlandse uitgezonden gezinnen zijn er al veel op verlof en staat nog menig
verlof gepland. We bidden dat ze een fijne tijd in Nederland mogen hebben, tot rust mogen komen
en tegelijkertijd mogen genieten van de ontmoetingsmomenten met hun familie, vrienden, kerk en
andere trouwe ondersteuners. Veel Nederlandse verlofgangers zullen ook bij de MAF Open Dag op
D.V. 27 augustus aanwezig zijn. Bid u mee voor een goede voorbereiding en een mooie dag? U bent
ook van harte welkom voor deze dag op vliegveld Teuge. Via www.maf.nl/opendag kunt u zich gratis
aanmelden. Ook willen we God bidden voor het werk dat in de landen waarin wij vliegen gedaan
moet worden. De staf die nu ter plekke is moet met minder personeel belangrijke vluchten
uitvoeren. Bid voor wijsheid, veiligheid en geslaagde missies zodat Gods eer groot wordt.
Suriname onder water
Bid voor de slachtoffers van de overstromingen in Suriname en voor hun bescherming. Dank dat
MAF de mogelijkheid heeft om hen via de lucht te helpen. Sinds enkele weken heerst er
wateroverlast in het binnenland van Suriname. Akkers en kostgronden zijn overspoeld en oogsten
vernietigd. Vanuit MAF zijn de eerste noodvluchten met voedsel vertrokken naar de overstroomde
delen van het land. ”Zonder hulp van buitenaf wordt het zwaar voor de mensen in de binnenlanden
de komende maanden”, aldus Sjaak Breen, de coördinator van MAF Suriname vanuit Paramaribo. Pas

in augustus wordt de volgende cassave, het hoofdvoedsel voor velen in het land, geplant.
Momenteel is het regenseizoen gaande en kan er niet worden geplant. Vervolgens duurt het zes
maanden voordat er geoogst kan worden. Bidt u mee voor de bevolking van Suriname en de vluchten
die MAF mag uitvoeren?
Ambulancevlucht in Liberia
Dank voor een bijzondere ambulancevlucht die vijf mensen na een auto-ongeluk naar het
ziekenhuis bracht. Bid voor de veelal gebrekkige gezondheidszorg in Liberia. MAF-piloot en Safety
Manager Steven Biggs vertelt: “Vandaag hebben we last-minute een ambulancevlucht naar Sweaken,
een stadje in een zeer afgelegen deel van Liberia uitgevoerd. Een voertuig was aan de zijkant van een
dijk afgegleden en in de vallei gerold. Een aantal mensen was zwaargewond. Vanwege de ernst van
hun verwondingen moesten de slachtoffers naar de hoofdstad Monrovia, waar het ziekenhuis meer
gespecialiseerde zorg biedt. Via de weg zou deze reis echter twee dagen duren, met het vliegtuig
maar negentig minuten. Ik arriveerde en laadde zorgvuldig de vijf gewonde passagiers in, bad voor
elk van hen en keerde terug naar Monrovia; het grootste deel van de weg vechtend tegen storm en
regen. Het was een lange dag, maar het was het helemaal waard. Prijs God dat we hebben kunnen
helpen.” Dank voor deze geslaagde vlucht en de mogelijkheid om de patiënten te helpen en voor hen
te bidden. Bid God dat Hij hen niet loslaat.
Bediening naast het MAF-werk
Dank mee dat veel leden van de Internationale Staf zich naast het werk voor MAF ook voor
projecten in de maatschappij kunnen inzetten. Bid om zegen voor de mensen die zij dienen. Vaak
hebben de partners van MAF-medewerkers naast de zorg voor het gezin de wens om zich in de lokale
maatschappij in te zetten. Dat doen zij onder andere door mensen in de gevangenis te bezoeken om
over Jezus Christus te vertellen, hen te helpen lokale ondernemingen op te starten, bezoeken aan
zieken te brengen, daklozen met eten te verzorgen of weeshuizen te ondersteunen. Op deze manier
zijn MAF-medewerkers niet alleen zichtbaar rondom de vliegtuigen of de hangaar, maar kunnen we
een nog grotere impact hebben. Bid voor dit belangrijke werk en dank voor de onvermoeibare inzet
van onze Internationale Staf.
Naar de Bijbelschool met het vliegtuig
Dank voor het grote aantal zendelingen dat MAF in de meest verschillende landen rond de aardbol
naar afgelegen dorpen of Bijbelscholen vliegt. Bid dat Gods Woord zich op deze manier verder mag
verspreiden. In Papoea-Nieuw-Guinea worden regelmatig lokale voorgangers naar de Bijbelschool in
Aviamp gevlogen. De tweejarige opleiding heeft als doel om predikanten op te leiden over hoe ze als
gezin een godvruchtig leven kunnen leiden, hoe ze de Bijbelse waarheden moeten begrijpen en
onderwijzen en hoe ze een kerk kunnen leiden. Veel van deze mannen zijn n al voorgangers in de
kerk in hun dorp, hoewel ze nooit een formele opleiding hebben genoten – tot nu toe. Wat een
vreugde dat ze nu les krijgen over Gods Woord om dit later weer door te geven. Kleine bijbelscholen
zoals die in Aviamp, gerund door de SSEC, zijn van vitaal belang voor de geestelijke gezondheid van
gelovigen in Papoea-Nieuw-Guinea vooral in afgelegen plaatsen. Dank mee voor de mogelijkheid om
de mensen naar de Bijbelschool te vliegen en bid dat zij het onderwijs goed kunnen toepassen op het
moment dat zij teruggaan naar hun eigen stam.

Dank u wel voor uw gebed!
PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.

