
 

Gebedsbrief februari: Beschermende muur 

“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan 

worden.” Lukas 11:9  

 

Beste bidder,  

Rond Kerst kregen wij op kantoor een brief van een donateur binnen die ons raakte. In de brief stond 

een gebed beschreven van Gerrit Kloos (1937-2007) ter bemoediging voor ons en het werk van MAF. 

We vinden dit gebaar en gebed zo mooi dat we hem graag met u delen, ter bemoediging voor uw 

aanhoudend gebed: 

De Kracht van het Gebed  

"Ik bid voor jou" (vier kleine woordjes)   Want zelfs de pijlen van de boze  

Maar wat wordt er veel in gezegd   Ze raken je daar binnen niet 

Al je verdriet, je pijn, je wanhoop   't Gebed verleent je moed en krachten 

Wordt voor Gods troon terneer gelegd.   't Draagt al je zorgen en verdriet. 

Zo lang er mensen voor je bidden   Het zal je hoeden voor verdwalen 

Sta je in het leven niet alleen    Bij God klop je nooit vergeefs aan. 

Zij bouwen met gevouwen handen   Hij hoort naar hen die naar Hem vragen 

Een muur beschermend om je heen.   Want God laat nooit een bidder staan. 

 

Hartelijk dank voor uw gebed! 

 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Gebed voor Ryan Koher 

Helaas zitten Ryan Koher, W.J. du Plessis en Eric Dry nog steeds in de gevangenis in Mozambique. 

Wilt u blijven bidden voor hun vrijlating, bescherming en bemoediging? Ryan heeft een brief 

geschreven waaruit zijn grote vertrouwen in God blijkt. Dank en bid dat Ryans geloof sterk blijft en 

zelfs in deze moeilijke tijd groeit. Dank ook mee voor de mogelijkheid om de Bijbel te lezen en te 

delen over Gods Woord. Ryan schrijft: “Ik heb veel gebeden dat God hier de deuren naar het 

Evangelie zou openen. Tijdens de kerkdienst mocht ik mensen bemoedigden om daders van het 

woord te zijn en niet alleen maar hoorders […].” Bid dat God de andere mensen in de gevangenis 

door Ryans daden en woorden zal aanraken. Bid ook voor lichamelijke gezondheid van Ryan. Hij 

wordt goed behandeld in de gevangenis. Wel heeft hij wat last van de gevolgen van insectenbeten. 

De advocaat van Ryan blijft voor zijn vrijlating pleiten bij de autoriteiten. Meer informatie vindt u op: 

https://www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/  

 

Gezegend 2022 

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2022 mocht vliegen en voor de overweldigende 

jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2023 voor MAF wereldwijd. 

In 2022 zijn er weer duizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, 

voedsel, bouwmaterialen, schoolboeken, zendelingen, kerkleiders, artsen en patiënten zijn vervoerd. 

Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede 

https://www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/


 

financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij de verdubbelactie en alle giften die in de loop 

van 2022 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Dit ondanks de financiële uitdagingen in 

Nederland. Met dit geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet 

bekostigd konden worden. We willen de Heere danken voor zijn voorzienigheid en Hem danken voor 

iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat 

is een zeer belangrijke dienst. Bedankt! 

 

60 jaar dienst in Tanzania 

Dank mee dat MAF nu al 60 jaar werk in Tanzania mag vieren. Dank voor de waardevolle vluchten 

die in deze tijd hebben plaatsgevonden en bid voor de toekomstige vluchten. Het programma in 

Tanzania is in 1963 gestart. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische- en zendingssafari’s 

die door MAF worden uitgevoerd. Hierbij worden teams van artsen en voorgangers naar afgelegen 

plekken gevlogen om medische behandelingen uit te voeren en het Evangelie te delen. Dank dat 

door de jaren heen veel leden van de lokale Maasai-bevolking tot geloof zijn gekomen en veel kerken 

zijn gesticht. Dank ook dat het sterftecijfer van moeders en baby’s lijkt af te nemen. Bid dat het werk 

in Tanzania mag doorgaan. Momenteel heeft het MAF-programma van Tanzania geen vaste piloot. 

Voormalige MAF-piloten springen bij om het programma draaiende te houden. We zijn dankbaar 

voor deze piloten en bidden voor nieuwe vaste piloten die bereid zijn om de roeping tot aan de 

uiteinden der aarde te volgen.  

 

Van onderwijs en inwijding van voorgangers tot storm op zee 

Dank mee voor het grote en diverse aantal vluchten dat MAF in Papoea-Nieuw-Guinea mag 

uitvoeren. Bid voor veiligheid voor de vluchten en om zegen voor de plekken waar we komen. In 

Mougulu heeft de allereerste groep leerlingen de 10e klas afgerond. MAF mocht een essentiële rol 

spelen in de geschiedenis van deze school door groenten, bouwmaterialen, personeel en meer te 

vliegen. Dank voor deze mijlpaal en bid voor de leerlingen en hun toekomst. Dank mee voor de 

inwijding van zes voorgangers in de Dusin-gemeenschap. Bid voor hun taak om mensen in het geloof 

en onderwijs over Gods Woord te leiden. Bid tot slot voor de bewoners van Wuvulu. Elk jaar rond 

januari versterken de winden voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea en veranderen de zee voor een 

paar weken in gevaarlijk en verraderlijk gebied. Voor het afgelegen eiland Wuvulu betekent dit dat 

het niet langer veilig is om per boot naar het vaste land te reizen. Gedurende deze weken is MAF de 

enige verbinding met de buitenwereld. Bid om veilige vluchten en bescherming voor de bewoners. 

 

Myanmar 

Wilt u blijven bidden voor Myanmar? Bid voor veiligheid in het land en voor het beëindigen van de 

gevechten. De situatie in Myanmar is weinig veranderd. Nog steeds wordt veel gevochten en lijkt een 

einde van de gevechten en stabilisering van de situatie niet in zicht. Bidt u mee voor het land en zijn 

bevolking? Bid mee voor de verzorging met voedsel en essentiële benodigdheden. Bid dat vrede 

intrede mag nemen en dat er mogelijkheden en openingen ontstaan voor MAF en andere 

organisaties om hulp te leveren. Pas als de situatie gestabiliseerd is, kan de landingsbaan worden 

voltooid en kunnen volgende stappen worden ondernomen om een vliegprogramma op te starten. 

Bid dat God ingrijpt en draag de bevolking van het land op aan Hem. 

 

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

