
 

Gebedsbrief oktober: Vergeten? 

“Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.” 

Lukas 12:6 

 

Beste bidder, 

Het is een bekende uitspraak van Jezus en wellicht lezen we er snel overheen. Maar vandaag zette 

het woord ‘vergeten’ mij stil. Ik moet denken aan de mensen uit de dorpen waar MAF vliegt die 

vertellen dat zij zich lange tijd vergeten voelden. Sinds MAF met hun vliegtuigen naar hen toekomt, 

hebben zij het gevoel dat ze eindelijk zichtbaar zijn, een stem en een gezicht krijgen. Woorden die 

raken! Het klopt: we kennen deze mensen vaak niet en weten mogelijk niet eens van hun bestaan. 

Wat een bemoediging nu Jezus benadrukt dat God niemand vergeten is. Het Hebreeuwse woord dat 

in de grondtekst voor vergeten wordt gebruikt, is ‘epilanthanomai’. Een woord dat met vergeten én 

negeren vertaald kan worden. Het lijkt dus een aspect van het ‘per ongeluk vergeten’ en ‘bewust niet 

naar omkijken’ te bevatten. Terwijl ons als mensen beide aspecten niet vreemd zijn, wordt duidelijk 

dat God dit juist niet doet. Hij kijkt bewust om naar íeder mens.  

Een paar hoofdstukken eerder lezen wij een prachtig getuigenis hiervan: een beruchte vrouw komt 

binnen bij een grote maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër (Lukas 7:36-50). Zij wast Jezus 

voeten met haar tranen. Terwijl Simon denkt dat Jezus als hij een profeet was wel zou moeten weten 

wat voor vrouw voor hem knielt, weet Jezus dat zeer zeker. In tegenstelling tot de maatschappij is Hij 

haar noch vergeten noch bewust gaan negeren. Hij neemt het voor haar op, vergeeft en zegent haar. 

Dit geldt ook voor de mensen die wonen in de meest afgelegen gebieden van de wereld. Ook als wij 

hen niet kennen, is God hen niet vergeten en kijkt bewust naar hen om, zelfs als zij Hem nog niet 

kennen. Laten we daarom ook naar hen omkijken en voor hen bidden.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Weer een waardevolle vliegtuiglading 

Dank samen met het ziekenhuispersoneel in Kuron, Zuid-Soedan, voor de lading matrassen die 

MAF heeft vervoerd. Bidt dat deze het herstelproces van de patiënten zullen bevorderen. Het 

kleine ziekenhuis in Kuron verwelkomt regelmatig een vliegtuig van MAF. De kliniek is de enige 

gezondheidszorgfaciliteit voor de lokale Toposa-bevolking, die zich nu op de landingsbaan verdringt 

en nieuwsgierig toekijkt hoe diverse items cargo het vliegtuig verlaten. Eerst een reeks matrassen 

zodat de patiënten niet op de grond of op geïmproviseerde bedden hoeven te slapen. Dan medische 

middelen die nodig zijn voor de behandeling van o.a. malaria. Dank voor deze mogelijkheid van MAF 

om een steentje bij te dragen aan de medische zorg voor de bewoners van het gebied rondom Kuron. 

Bidt u mee dat de middelen goed gebruikt kunnen worden en de patiënten hierdoor gezegend zullen 

worden? Bid ook dat zij hierdoor iets van Gods toewijding aan hen mogen ervaren. 

 

Aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea 

Dank mee dat de gevolgen van de aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea minder groot waren dan 

verwacht en bid voor de bevolking in Mibu die de aardbeving als druppel die de emmer doet 

overlopen ervaren. In de provincie Eastern Highlands heeft in september een aardbeving met de 

kracht van 7,6 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Na enkele verkenningsvluchten konden de 

MAF-piloten in samenwerking met de VN en UNICEF het opluchtende bericht doorgeven dat de 

schade kleiner is dan verwacht. Wel hebben aardverschuivingen voor één dode en een aantal 



 

gewonden gezorgd. Door middel van ambulancevluchten heeft MAF de slachtoffers naar het 

ziekenhuis gebracht. Bidt u mee voor hun herstel? Daarnaast willen we gebed vragen voor het dorp 

Mibu. Het verkeert al een tijd in een crisis door bende-activiteiten in de regio. Veel bewoners uit 

andere dorpen zijn naar Mibu gevlucht waardoor er gebrek aan voedsel, kleding en onderdak is. In 

samenwerking met Ethnos360 vliegt MAF regelmatig voorraden naar Mibu en zal dit ook de 

komende maanden blijven doen. Bidt u mee dat Gods vrede zijn intrede zal nemen en het Evangelie 

het geweld zal overwinnen? 

 

Opwekking in Lesotho 

We willen danken voor mooie ontwikkelingen in het zendingswerk in Lesotho. Dank mee voor 

mensen die in Jezus Christus geloven en Hem willen volgen. In Lesotho vliegt MAF veel voor de 

flying pastors, een groep voorgangers die de afgelegen bergdorpen in het onherbergzame Afrikaanse 

land opzoeken om hier van God te getuigen. Zij geven aan dat de bewoners van Kuebunyane eerst 

heel afwijzend op het Evangelie reageerden maar nu een voor een tot geloof komen. In een ander 

dorp ontstaan er zelfs Bijbelstudiegroepen. Wilt u danken voor deze prachtige getuigenissen en 

bidden dat de nieuw-gelovigen zullen worden opgebouwd en bemoedigd door de Heer? Bid voor 

standvastigheid en dat zij het Woord van God verder zullen verspreiden. Bid ook voor 

vastberadenheid voor de flying pastors en de piloten die elke dag opnieuw opstaan om het Evangelie 

naar iedere bewoner van Lesotho te brengen. 

 

Hangaarbouw in Suriname vordert 

Dank voor de voorderingen in de bouw van de nieuwe hangaar in Suriname. We mogen Gods 

leiding in elke fase zien. Bid voor de verdere stappen die ondernomen zullen worden en voor 

wijsheid voor de bouwvakkers. De bouw van de hangaar is al vergevorderd en God heeft Zijn 

zegende hand over dit project. Zo kon nog in het regenseizoen de fundering worden gelegd. Na veel 

gebeden was het op de ochtend van het betonstorten werkelijk droog. Net nadat de laatste 

betonwagen wegreed, begonnen de eerste druppels weer te vallen. Vervolgens is de staalconstructie 

opgezet, een uitdaging voor de bouwvakkers op de natte ondergrond. Maar ook dit is geslaagd. Op 

de agenda staat nu het storten van de vloer. Ondertussen gaan de vluchtoperaties door vanuit de 

tijdelijke MAF-basis zodat de mensen in Suriname blijvend hulp kunnen ontvangen. Dank voor dit 

gegeven en prijs de Heer voor de mogelijkheid om een nieuwe hangaar te bouwen die de basis vormt 

voor grotere hulpcapaciteiten van MAF Suriname. 

 

Gebed voor Myanmar 

Blijft u meebidden voor de situatie in Myanmar? Sinds de militaire staatsgreep is de situatie in het 

land verslechterd. We bidden dat God spoedig hulp geeft. Twee jaar geleden heeft MAF geld 

ingezameld om de eerste landingsbaan in het decennialang gesloten Myanmar te bouwen. Deze 

bouw is voor 90% voltooid, maar werd gestaakt toen het leger de vorige regering ontsloeg. MAF 

koestert nog steeds het plan om een vluchtoperatie in Myanmar op te richten maar op dit moment is 

niet duidelijk wanneer dit mogelijk zal zijn. Medewerkers van MAF proberen het contact met de 

legerregering te onderhouden. De nood in het land is groot. Wilt u meebidden voor de inwoners van 

Myanmar? Bid voor bescherming, kracht en een uitweg uit deze uitzichtloos lijkende situatie. Waar 

onze eigen wijsheid ten einde raad is, begint de wijsheid van de Heere. Laten we in dit vertrouwen 

Myanmar aan Hem opdragen. 

 

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

