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INVOERING

Vanaf haar oprichting heeft Nazarene Missions International 
(NMI)  voor het werk van de wereldwijde kerk gebeden. 

De kerk is aanwezig in 164 landen en streeft ernaar om met 
elkaar verbonden te zijn en elkaar te ondersteunen in gebed. 

Dit verlangen is niet uniek voor de Kerk van de Nazarener. 
Een passie voor zending en het werk van Gods koninkrijk 
hier op aarde is altijd de drijfveer van de kerk geweest. 

Vanaf 1887 wordt tot gebed voor zending opgeroepen. Dit 
is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging van gebed die 
dwars door alle denominaties loopt. De Wereldgebedsdag 

valt elk jaar op de eerste vrijdag van maart. 
In 1996 sloot Nazarene Missions International zich bij deze 

beweging aan door als Nazareners wereldwijd een week van 
gebed te houden gericht op het bidden voor onze broeders 

en zusters. Door onze week van gebed in dezelfde week 
als de Wereldgebedsdag te houden doen we ook met onze 
broeders en zusters van buiten de Kerk van de Nazarener 

mee. 
Doe mee met de wereldwijde gebedsweek!



DAG 1
RAAD VAN ALGEMENE
SUPERINTENDENTEN
De afgelopen twee jaar is de kerk zwaar getroffen door de wereldwijde pandemie. 
Desondanks hebben we gezien op welke manieren de kerk in staat is geweest tot 
flexibiliteit en het aannemen van nieuwe vormen van bediening in ons streven naar het 
maken van christelijke discipelen in de 
naties. In de frontlinie behoeven onze 
voorgangers vaak ons gebed en onze 
steun. Ze raken afgemat en hebben de 
bemoediging van onze Heer nodig, maar 
eveneens van Gods mensen.

Laten we ook onze 
districtssuperintendenten, onze 
veldstrategiecoördinatoren en onze 
regionale directeuren in onze gebeden 
gedenken. Ze passen allemaal hun werk 
aan om effectieve dienaren van het 
evangelie te blijven. Onze wereld heeft 
dringend hoop nodig, en het is het goede 
nieuws van het evangelie dat levens ten goede kan beïnvloeden. 

We blijven de Journey of Grace over 
de hele wereld lanceren. Deze nadruk 
op discipelschap: van voorafgaande 
genade, naar reddende genade, naar 
heiligende genade is bepalend in 
het leven van onze mensen. Over het 
hele leeftijdsspectrum bedienen we 
degenen die Jezus Christus moeten leren 
kennen. Of het nu kleine kinderen in 
een vluchtelingenkamp in Afrika zijn, of 
degene die in de Verenigde Staten uit 
slavernij is bevrijd, God is aan het werk. 
We moeten bidden voor bredere wegen 
voor discipelschap over de hele wereld.
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We bidden dat de Heer ons 
zal helpen om het goede 
nieuws van Jezus Christus 
over de hele wereld te blijven 
delen. Er zijn tegenwoordig 
veel obstakels, waaronder 
overheidsbeperkingen en de 
moeilijkheden bij het verkrijgen 
van juridische documenten. 
Tegelijkertijd zijn we geroepen 
om deel te nemen aan de Grote 
Opdracht door in contact 
te komen met mensen over 
de hele wereld die Christus 
moeten leren kennen. Voor 
sommigen is het in uw lokale 

gemeenschap, terwijl anderen geroepen zijn om internationale grenzen te overschrijden 
om anderen over Jezus Christus te vertellen. Mario en Irma Martinez beantwoordden 
aan de roeping. Ze verlieten hun huis in Zuid-Amerika en reisden naar het Afrikaanse 
continent om als zendelingen 
te dienen. God heeft ze op 
een krachtige manier gebruikt 
om invloed uit te oefenen op 
de gemeenschappen die ze 
dienen voor Jezus Christus.

DAG 1
RAAD VAN ALGEMENE
SUPERINTENDENTEN
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DAG 2
AFRIKA

LOFPRIJZING

Prijs God voor de verschillende ordinatiediensten die plaatsvonden in onze regio: in 
Ivoorkust, Zuid-Afrika, Mozambique, Angola en Kaapverdië. We vieren hoe God mensen in 
Afrika blijft roepen. De kerk in Afrika reageert en wordt volwassen.

Kaapverdië

AngolaMozambique

Ivoorkust Zuid-Afrika
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DAG 2
AFRIKA

LOFPRIJZING

We vierden de 120e verjaardag van de komst van het evangelie via de kerk van de 
Nazarener in Kaapverdië. De viering begon op de Santiago-eilanden met meer dan 1.000 
aanwezigen, waaronder de autoriteiten van het land. Het belangrijkste punt van de viering 
vond plaats in Brava Isla, waar het werk van de Kerk van de Nazarener in Afrika 120 jaar 
geleden begon met dominee João Josè Dias, een Kaapverdiër die naar de VS emigreerde, 
aldaar werd bekeerd en terug naar zijn land werd uitgezonden om het evangelie met zijn 
volk te delen. In het begin ervoer hij vervolging, maar God zegende de natie. Dit jaar viert 
de kerk in Kaapverdië haar 120-jarig bestaan.
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DAG 2
AFRIKA

Gebedsverzoeken

Bid voor de sociaal-politieke en economische problemen van Eswatini, die tot protesten en 
maatschappelijke onrust hebben geleid. Bid om vrede voor zowel het volk als de leiders van 
het land.

Bid voor vrede in Ethiopië. Bid dat het leiderschap van de diverse conflicterende partijen 
militaire offensieven zal stoppen en kansen zal creëren voor een dialoog over vrede en 
stabiliteit.

Bid voor de implementatie 
van de Hub-strategie die 
werd goedgekeurd door 
de Raad van Algemene 
Superintendenten. Deze Hub-
strategie zal de kerk in Afrika 
helpen te reageren op wat 
God dit seizoen aan het doen 
is. Het regionale team van 
Afrika zal zich concentreren 
op gebieden die de middelen 
nodig hebben om volwassen 
te worden, terwijl het ook de 
kerk in Afrika aanmoedigt om 
de verantwoordelijkheid op 
zich te nemen een zendende 
kerk te zijn. Het regiokantoor 
in Afrika wordt uitgebreid 
naar drie locaties: Abidjan 
(Ivoorkust), Johannesburg 
(Zuid-Afrika) en Nairobi 
(Kenia).
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DAG 3
AZIË-PACIFIC

LOFPRIJZING

Lofprijzing voor individuen in de hele regio die worden geroepen tot zendings- en pastorale 
dienst en voor degenen die zijn begonnen te dienen.

Het Australia-New Zealand Field werkte samen met het New Zealand Tear Fund en de 
Nieuw-Zeelandse regering om fondsen te werven voor het Kudjip Nazarene Hospital in 
Papoea-Nieuw-Guinea. Samen haalden ze 245.000 dollar op om te helpen met de Covid-
19-respons in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea.

Het Filippine-Micronesia Field zamelde voor Myanmar 4.400 dollar aan fondsen in, bestemd 
voor de districten en de 17 studenten van het Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary 
die niet naar huis konden terugkeren vanwege de pandemie en de burgerlijke onrust in 
Myanmar.

Het Sealands Field heeft tijdens de pandemie meer dan 4.000 lunches uitgedeeld aan hun 
behoeftige buren en het evangelie zo op een praktische manier gedeeld.

Gebedsverzoeken

Bid dat de vijf impactgebieden van NMI ondersteund mogen worden door de plaatselijke 
kerken in de Azië-Pacific regio.

Bid dat het South East Asia Field en Chapman International College de doelen bereiken van 
het creëren van 500 kerken, 80 campusuitbreidingscentra en 15.000 volwaardige leden 
tegen 2025.
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DAG 3
AZIË-PACIFIC

GETUIGENIS

Hier volgt een getuigenis van een van onze Nazarener predikanten in het Sealands Field. 
Tijdens de pandemie heeft hij zijn gemeenschap gediend als onderdeel van een speciale 
“Covid-19-begrafenisploeg”, die ‘s avonds laat werkt om degenen die aan Covid-19 zijn 
overleden, te begraven.

“Toen Covid-19 Indonesië trof en zijn tol begon 
te eisen van onze mensen, werden lichamen op 
onnatuurlijke en aculturele manieren begraven. 
Door ambtenaren werden deze mensen ‘in de grond 
gestopt’ terwijl hun familieleden niet in de buurt 

mochten 
komen. 
Priesters 
en pastors 
durfden niet 
dusdanig dichtbij te komen om een begrafenisdienst 
te kunnen houden. 

Toen één van onze trouwe leden aan Covid-19 
stierf, ging ik naar de begraafplaats en zag van 

een afstand hoe zijn lichaam en dat van 
anderen door arbeiders met zwaar materieel als 
kadavers werden opgestapeld. Na toestemming 
gekregen te hebben voor een meer empathische 
manier van begraven, was geen van de priesters 
of predikanten bereid om de lichamen aan te 
raken van Covid-19-patiënten die thuis waren 
overleden. Ik begroef mensen die geen pastor 
hadden die bereid was om hen te begraven. 
De taak werd het moeilijkst toen er elke dag 
200 mensen stierven. Ik dank God dat ik mijn 
gemeenschap op deze manier heb kunnen 
dienen.”
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DAG 4
EURAZIË

LOFPRIJZING

Mogelijkheden om onderwijs, coaching, mentoring en discipelschap uit te breiden in de 
hele regio.

De Heer voorziet in korte en lange termijn, en in nationale arbeiders voor de oogst!

Onlangs geordineerde pastors op plaatsen waar voorheen geen Nazarener aanwezig 
was.

Een sterk, onderling verbonden regionaal team van jonge mensen met een hart voor 
gebed en verlangen om Gods werk te ondersteunen.

Gebedsverzoeken

Bid dat de Heilige Geest door 
de naties gaat, zodat harten en 
gedachten zich tot God wenden 
en getransformeerd worden door 
een ontmoeting met Jezus.

Bid dat God een generatie 
mannen en vrouwen, zowel jong 
als oud, roept om te dienen 
als voorgangers en leraren die 
toegewijd zijn aan heiligheid.

Bid dat gelovigen zich bewust 
worden van mogelijkheden om 
verder te reiken dan zichzelf door 
naast de kwetsbare mensen in 
onze gemeenschappen te gaan 
staan.
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DAG 4
EURAZIË

GETUIGENIS

Jongeren nemen 
de leiding in de 
Koninkrijksoogst.

De achttienjarige 
Anna is actief in haar 
gemeenschap; ze leidt 
een Bijbelstudie en had 
het voorrecht om haar 
broer naar een eeuwige 
relatie met Christus te 
leiden. Hij is nu lid van 
een JESUS Film-team.

 
Zijn team deelde de volgende 
getuigenis. 

“We vierden de 
Onafhankelijkheidsdag van 
India met kinderen uit de 
sloppenwijken. We baden 
samen voor ons land, deelden 
verhalen over vrijheid en 
zongen liedjes. De kinderen 

waren enthousiast na het horen van de waargebeurde verhalen van vrijheidsstrijders. 
Aan het einde van de viering namen we ze mee naar het levensverhaal van ‘s werelds 
grootste held voor vrijheid. Ze keken met grote belangstelling naar dit waargebeurde 
verhaal tijdens de JEZUS-film. Een jong meisje genaamd Jyothi was zo ontroerd bij 
het kruisigingsgedeelte, dat ze in tranen was. Later vroeg ze: “Waarom moest Jezus 
sterven”? Ons team beantwoordde die eerlijke vraag en legde haar de waarheid uit 
van Christus’ liefde voor haar en ons allemaal. Nu gaat Jyothi ook regelmatig naar de 
kerk en de zondagsschool! We prijzen God voor Jyothi!”
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DAG 5
MESO-AMERIKA

LOFPRIJZING

We hebben in één jaar meer ‘gesponsorde’ zendelingen gemobiliseerd dan ooit tevoren! 
Vrijwillige zendelingen hadden een impact op onze steden en landen, middels de 9.273 
dagen en 222.552 uur die zij doneerden aan het zendingswerk van de kerk van de 
VSNazarener.

Terwijl veel Nazarener gezinnen hebben geleden onder de dood van dierbaren en 
velen Covid-19 hebben opgelopen, hebben 
meer dan 18.000 mensen zich verenigd in 
gebedsbijeenkomsten op live en virtuele 
platforms.

We prijzen God dat tijdens de pandemie veel 
jonge mensen zijn opgeleid in jeugdwerk. 
Zodoende zijn veel jonge mensen in Meso-
Amerika bereikt met het Woord van God en 
onderricht door hun leeftijdsgenoten. 

We prijzen God voor de voltooiing 
van het Impact Mentoring Project. 
Het regionale project had tot doel 
meer dan 400 leiders te onderrichten, 
zodat ze kunnen gaan optreden als 
raadgevers en mentoren voor nieuwe 
generaties, door diegenen met 
pastorale roeping en leiderschap te 
integreren in formele theologische 
onderwijsprogramma’s.

Prijs God voor de vernieuwing van de Kerk van de Nazarener in de Meso-Amerikaanse 
regio door middel van het 80 Days of Prayer 2021-initiatief.
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DAG 5
MESO-AMERIKA

GETUIGENIS

De regio Meso-Amerika prijst God 
voor de succesvolle lancering van de 
discipelschapsopleiding Journey of 
Grace. We begonnen met een regionale 
workshop, in het Engels, Spaans en 
Frans gegeven door Dr. Scott Rainey, en 
bijgewoond door meer dan 600 mensen. 
De workshop bood gratis te downloaden 
training en bronmateriaal. We zijn 
doorgegaan met het uitrollen van de 
Journey of Grace via zondagsschoollessen, 
kleine groepen, maandelijkse trainingen 
en vervolgworkshops. We zijn enthousiast 
over de rapporten die we hebben 
ontvangen over de hernieuwde nadruk 
op en vooruitgang in discipelschap in de 
plaatselijke kerk.

Gebedsverzoeken

Bid dat we volgend jaar 20 zendelingen naar de steden van Meso-Amerika kunnen 
sturen!

Bid dat de Heer de lokale NYI zal bereiken door de vierjaarlijkse NYI nadruk op de 
regio.

We vragen de Heer dat de kerk in Meso-Amerika haar roeping gedenkt en dat de 
Heilige Geest elke Nazarener mobiliseert om de Grote Opdracht te vervullen.

Bid dat de kerk in Meso-Amerika een geest van mentorschap aanneemt.

Bid voor ons terwijl we doorgaan met trainen, leren en wandelen langs de Journey of 
Grace.
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DAG 6
ZUID-AMERIKA 

LOFPRIJZING

We prijzen God voor het 
rivierbootproject in de Peruaanse 
Amazone. Er werden vijf boten 
gebouwd met als doel het 
zendings- en evangelisatiewerk 
te optimaliseren, nieuwe werken 
te planten en de kerken van het 
Loreto-district te versterken.

We prijzen God dat tijdens de pandemie velen gehoor hebben gegeven aan de 
zendings- en pastorale oproep en zijn begonnen zich voor te bereiden. In het afgelopen 
jaar zijn 17 kandidaten goedgekeurd als zendelingen, en sommigen van hen zijn al 
uitgezonden. 

Te midden van de in aantal 
toenemende virtuele bijeenkomsten 
heeft God ons de middelen gegeven 
om beter te kunnen dienen op digitale 
platforms. We danken God voor 
ProduSam, een productieteam dat 
de virtuele regionale conferenties 
uitstekend heeft begeleid.

We prijzen God voor de nieuwe kerken, 
predikingspunten en nieuwe kleine 
groepen middenin een pandemie.
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DAG 6
ZUID-AMERIKA 

GETUIGENIS

Maanden vóór de pandemie kwamen 
Paraguayaanse leiders bijeen om doelen 
te stellen voor het stichten van kerken. De 
verwachtingen waren hooggespannen, 
verschillende zendingsgezinnen gingen de 
uitdaging aan en samen met de landelijke leiding 
zetten zij zich in. Kort daarna kwam de pandemie 

en waren de 
vooruitzichten niet hoopvol. Dit team begon echter 
de hand van God te zien. De kerkgebouwen waren 
gesloten, maar de predikanten en missionarissen 
gingen door met prediken, bezoeken, bedienen, 
met het openen van nieuwe predikingspunten 
en nieuwe kleine groepen. Met als resultaat dat 
11 kerken hun deuren hebben geopend voor de 
gemeenschap, te midden van de pandemie. Aan 
God zij de eer!

Voor de pastors en de missionarissen die werden getroffen door de Covid-19-crisis. 
Vanaf oktober 2021 gingen 46 pastors de eeuwigheid in, en werden velen getroffen. 
We bidden voor emotionele gezondheid, lichamelijk herstel, geestelijke vernieuwing en 
voorziening.

Voor de plannen van onze regio om het Koninkrijk van God verder uit te breiden 
in de pioniersgebieden van de tien landen in de regio. Bid voor missionarissen en 
voorgangers die de roeping hebben ontvangen om deze nieuwe gebieden te bereiken.

Voor regionale opleidingsinitiatieven: IWin, dat leiders wil gaan trainen, en Disciple 
Academy (ACADi), die opleidingen in plaatselijke kerkbedieningen verzorgt. We 
bidden voor de nu dienende leiders en voor degenen die de komende maanden 
ontdekt, opgeleid en uitgezonden zullen worden in de verschillende bedieningen van 
onze regio.

Gebedsverzoeken
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DAG 7
VS/CANADA 

LOFPRIJZING

Prijs God voor de 27 zendelingen die in 2021 vanuit 16 districten in de VS/Canada-
regio zijn uitgezonden. We zijn dankbaar dat de geroepenen nog steeds antwoorden en 
gaan, zelfs in onzekere tijden.

Prijs God voor de virtuele Work & Witness Conference die eind 2021 plaatsvond. 
600 deelnemers schreven zich in en meer dan 80 locatiecoördinatoren namen deel 
met vertegenwoordiging uit elke regio. Hoewel we de afgelopen twee jaar niet 
internationaal hebben kunnen reizen, zijn er voorbereidingen getroffen voor de 
toekomst.

Bid voor de families en gemeenschappen van degenen die zijn overleden aan Covid-19, 
inclusief lokale en district NMI-leiders in de Verenigde Staten en Canada.

Bid dat de kerk de diversiteit van onze naties blijft weerspiegelen, terwijl we alle lokale 
kerken in de regio voorzien van middelen voor Koninkrijksopbouw.

Sluit je aan bij de VS/Canada-regio in het gebedsinitiatief 
van Half-Million Mobilization  in juni 2022 terwijl 
we bidden voor bescherming, leiding 
en openbaring.

Gebedsverzoeken
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DAG 7
VS/CANADA 

In juni 2021 had Encuentro Missions drie locaties voor haar teams om te dienen in de 
regio VS/Canada: Indianapolis, Appalachia en Zuid-Texas. Deze intergenerationele 
teams uit de hele regio kwamen samen om lokale gemeenschappen te dienen door 
middel van VBS, sportkampen, bouw, medische klinieken en gemeenschapsbereik en 
het opbouwen van relaties. In 2021 werkten de teams aan 35 projecten verspreid over 
de drie locaties met ongeveer 700 deelnemers.

 

 
Sinds 1966 faciliteert Encuentro reizen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, de 
Bahama’s, Puerto Rico, Peru, Guatemala en Costa Rica. Meer dan 250.000 studenten 
en volwassenen hebben deelgenomen, waardoor meer dan 2 miljoen kinderen en 
volwassenen de evangelieboodschap hebben gehoord via Encuentro-evenementen. Bid 
alstublieft aangezien Encuentro in de zomer van 2022 terugkeert naar Appalachia en 
Puerto Rico.

GETUIGENIS
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