Everyone in the world … in the Word

Gebed voor
Oekraïne

1 Wie in de beschutting van de
Allerhoogste woont en overnacht in de
schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt
tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn
vesting mijn God, op U vertrouw ik.’
Psalm 91: 1-2 (NBV21)

Amersfoort, 4 maart 2022
Beste allen die verbonden zijn met CBS wereldwijd,
Ook in Oekraïne is CBS actief. Er is een groeiende en bloeiende CBS organisatie met veel jonge
mensen:
• Een landelijk leidersteam met 10 mensen (voor training, vertalen, gebed, ondersteuning,
financiën, landelijk coördinator), waarvan een aantal een (jong) gezin hebben.
• ± 73 groepen met ± 810 deelnemers!
Sinds 24 februari is er oorlog en zien en horen wij via allerlei media beelden en geluiden die ons
voorstellingsvermogen te boven gaan, misschien ook angst aanjagen en onzekerheid geven.
De Europese CBS Coördinator, Antti in Finland, heeft contact met Pastor Vasyl, die in Oekraïne de
landelijke CBS Coördinator is. Vasyl probeert te helpen waar hij kan.
Wat wij hoorden van de CBS medewerkers daar:
•
•
•
•
•
•

De situatie is gespannen.
De raketbeschietingen waren dichtbij.
Het huis schudde.
We zitten nu in de schuilkelder.
Het is heel erg eng!
Bid voor ons!

Laten wij bidden voor onze zusters en broeders daar.
We zijn verbonden in Christus, kunnen hen in gebed
opdragen en zo ook een stukje Community in praktijk
brengen. Op de volgende pagina staan gebedspunten.
Met groet en in verbondenheid, Wilma Aalbersberg, Nationaal Coördinator CBS Nederland
P.S. Naast gebed voor Pastor Vasyl en de CBS medewerkers en deelnemers in Oekraïne, kunnen
er ook donaties voor hen worden gedaan. Dit wordt dan onder leiding van Pastor Vasyl besteed
aan voedsel en eerste levensbehoeften. Wil je ook doneren (via CBS Europa kantoor):
https://cbseurope.org/donations/
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Gebedspunten Oekraïne:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bid voor Pastor Vasyl, zijn gezin, en onze
broeders en zusters in Oekraïne.
Bid voor vrede.
Bid dat humanitaire hulp de mensen
kan bereiken.
Bid voor fysieke bescherming.
Bid dat Vasyl en andere leiders voedsel
kunnen kopen en wegen vindt om het
Foto van 1 maart 2022
bij de mensen in de nu geïsoleerde
dorpen te brengen.
Bid voor wijsheid en middelen om kerkleden en CBS groepsleden te kunnen
bereiken en te kunnen toerusten in die situaties waar pastors en hun families
naar een ander deel van Oekraïne moesten vluchten of het land zijn
ontvlucht.
Bid voor bovenmenselijke kracht, wijsheid en bescherming voor pastor Vasyl.
God riep hem voor een tijd als deze!
Bid voor gezinnen, als zij gescheiden worden doordat de mannen moeten
blijven.
Bid voor de mensen in alle landen die hierbij betrokken zijn.
Bid voor de leiders in deze wereld.
‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 28:20b
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