
 

Gebedsbrief januari: een hart van nederigheid 

“Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 

worden.” Lukas 14:11 

 

Beste bidder, 

Met het bovenstaande vers eindigt Jezus een van Zijn gelijkenissen over een bruiloftsfeest. Hij 

spreekt erover dat een gast niet zichzelf de ereplaats moet geven, maar de ereplaats toegewezen 

moet krijgen. Eén van de vele voorbeelden over nederigheid die Jezus in zijn leer geeft. Als we in de 

grondtekst kijken, dan zien we dat het Griekse woord voor nederigheid ‘tapeinoó’ is. Nederigheid 

betekent daarin het volledig afhankelijk maken van God. Dit doen we door het vertrouwen op onszelf 

los te laten en volledig op Hem te vertrouwen. Hierdoor wordt de Heere verhoogd tot onze enige 

steun en toeverlaat en kunnen wij volledig door Hem worden vervuld.  

Deze definitie volgend is gebed een erg mooie manier om ons nederig op te stellen. In gebed maken 

we ons afhankelijk van God. We volgen de oproep van Paulus uit Filippenzen 4, vers 6: “Wees in geen 

ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 

worden bij God […].” Door een gebed uit te spreken geven we het stuur als het ware in de handen 

van God en stellen ons vertrouwen op Hem. En dan gebeurt iets wonderbaarlijks zoals Paulus in het 

volgende vers beschrijft: “[…] en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en 

uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Misschien is dat wel een aspect van het volledig vervuld 

zijn door Hem waaruit nederigheid spreekt.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

 

Gebed voor vrijlating Ryan Koher 

Zoals eerder vermeld zijn de Amerikaan Ryan Koher en de Zuid-Afrikanen W.J. du Plessis en Eric 

Dry op vier november onschuldig in de gevangenis in Mozambique vastgezet. Helaas zijn zij tot op 

heden nog niet vrijgelaten. Bidt u mee voor een spoedige vrijlating en bescherming voor hun 

lichaam en geest? MAF staat in frequent contact met Ryan, de advocaten en de overheid. Het gaat 

naar omstandigheden goed met Ryan. Zijn geloof in de Heere en het Woord van God houden hem 

naar eigen zeggen staande. Wilt u meebidden dat hij, evenals de heren Plessis en Dry, gesterkt en 

bemoedigd zal worden door God? Bid dat zij een vaste geest mogen behouden en niet door angst en 

onzekerheid overweldigd zullen worden. Bid voor een spoedige vrijlating en draag ook hun gezinnen 

op aan de Heere. Blijf bidden voor Mozambique waar vaak geweld en aanslagen heersen. Bid dat 

Gods vrede intrede mag nemen en bid voor de taak die MAF hierin mag vervullen. 

 

Hulp na motorongeluk 

Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid 

dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor 

wijsheid en goede uitrusting van het medische personeel in de ziekenhuizen. Toen William White 

een motorongeluk had, was tijd van essentieel belang. Gelukkig kon MAF hem op tijd bereiken en 

voor behandeling naar Monrovia, Liberia, vliegen. Een familielid schreef: “Mijn broer William is 

opgenomen met de diagnose: ingeklapte rechterlong, gebroken ribben, zwelling in nek en borst. 

Inmiddels gaat het beter met hem. Het was zwaar, maar we danken God voor Zijn bescherming en 

dat hij MAF gebruikte om ons te helpen. Het duurt normaliter twee dagen om vanuit Zwedru over de 



 

weg naar Monrovia te reizen; volgens de artsen had William zo’n reis niet overleefd.” Dank mee voor 

de vlucht en de hulp die William mocht ontvangen. Bid dat vluchten zoals deze aan de glorie en eer 

van God mogen bijdragen. 

 

Zonnepanelen voor school 

Dank en bid voor de technische tak van MAF, MAF Technologies, die met behulp van technische 

middelen zoals Audiobijbels, radio-installaties en zonnepanelen veel mensen in Papoea-Nieuw-

Guinea toegang tot het Evangelie verschaft. Dank voor een geslaagd zendingsevenement in Lufa en 

Goroka. Tijdens dit evenement is het Evangelie gedeeld met de mensen uit de omgeving. Bid dat het 

Woord dat is gedeeld vrucht mag dragen. Daarnaast heeft MAF Technologies in zes dorpen rondom 

Telefomin mini-solarkits uitgedeeld. Manager Bryan Mathew, legt uit: "De mini-zonnekits voor thuis 

zijn erg waardevol voor de gezinnen. Op de ze manier kunnen de kinderen hun schoolopdrachten 

maken ook als het buiten donker is. Tevens vervangen deze lampen de huidige petroleumlampen, 

waardoor de milieuvervuiling wordt verminderd.” Dank voor deze praktische hulp en bid voor de 

schoolopleiding van deze kinderen. 

 

Trouwe Internationale Staf 

Dank mee voor de 31 Internationale Stafleden die vanuit Nederland zijn uitgezonden, vaak met 

echtgenoot en kinderen, en de 11 kandidaten die zich op hun uitzending voorbereiden. Dank voor 

hun vreugde aan het werk en bid voor kracht en volharding. Dank voor hen die al vele jaren zijn 

uitgezonden en hun thuis hebben gevonden in het land waar ze wonen. Bid voor een stabiele situatie 

met vrienden en kerk aan hun zijde. Bid ook voor kracht en wijsheid in het omgaan met het grote 

aantal hulpvragen die aan MAF maar ook aan hen persoonlijk gericht worden. We willen bidden voor 

degenen die net pas zijn uitgezonden en hun plek nog moeten vinden in een nieuw land. Bid voor 

Gods steun in deze fase. Tot slot, bid ook voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de examens, 

de tijd op de Bijbelschool, hun geestelijke toerusting en de praktische zaken zoals het verschepen van 

inboedel en het aanvragen van visa. 

 

Medische vooruitgang boeken? 

Dank dat de landingsbaan op Autauro eiland, Timor-Leste, sinds haar opening in het voorjaar van 

2022 veel mensen tot zegen mocht zijn. Bid voor de bewoners van het eiland die door de zee 

afgesneden zijn van veel basisvoorzieningen zoals medische zorg. Kortgeleden heeft MAF een 

medisch team van de organisatie Maluk Timor naar het Autauro eiland gevlogen. Medewerker 

Ananias vertelt: “We houden hier interviews met de lokale bevolking en gezondheidswerkers om de 

problemen rondom medische zorg in kaart te brengen. Op basis van deze interviews proberen we 

oplossingen te vinden en door te voeren. Maluk Timor vliegt al jaren met MAF omdat MAF op een 

veilige en effectieve manier de afgelegen streken van Timor-Leste bereikbaar maakt.” Dank mee voor 

initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de gezondheidszorg in landen zoals Timor-

Leste. Bid dat elke stap, hoe groot of klein ook, van betekenis mag zijn in het groter geheel. 

 

 

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

