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INHOUDSOPGAVE

Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen 
als ze niet in Hem geloven? En hoe 

kunnen ze in Hem geloven als ze niet 
over Hem hebben gehoord? En hoe 

kunnen ze over Hem horen als Hij 
niet verkondigd wordt? En hoe kan 
iemand verkondigen als hij niet is 

uitgezonden? 
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Frontiers

We verlangen dat God wordt 
grootgemaakt door groepen 

moslims die nu nog nooit van Hem 
hebben gehoord. Daarom is onze 

visie: 
‘‘met liefde en respect nodigen 

we alle moslimvolken uit Jezus te 
volgen.’’

Visie

We richten ons op die volken en gebieden die nauwelijks 
toegang hebben tot het Evangelie. We leven en werken onder 
hen, trekken op in teamverband, samen met anderen die 
dezelfde passie hebben. Dat doen we al meer dan dertig jaar. 
We hebben vele moslims tot Jezus zien komen en het aantal 
onbereikten zien afnemen, maar er is nog veel te doen. 

Ruim 400

Islamitische bevolkingsgroepen 
met meer dan 100.000 mensen 

zijn nog nooit bereikt en hebben 
geen toegang tot het Evangelie

geen gelovigen

geen kerk

geen werker

500 miljoen

moslims die geen kans hebben 
het evangelie te  horen
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Geen ongezien 
moslimvolk meer 
Misschien zijn we idealisten maar wij willen 
dat er geen ongezien moslimvolk zal zijn 
dat nog niet over Jezus heeft gehoord. 
Samen met jouw gebed als kerk of kring 
geloven wij dat we dat kunnen bereiken. 
Daarom heb je dit gebedsboekje nu in 
handen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,7 miljard 
moslims. 500 miljoen moslims van deze 
moslims hebben de boodschap dat Jezus 
hen liefheeft nog nooit gehoord. Er zijn 
geen gelovigen, er is geen kerk en er zijn 
geen werkers die onder hen wonen om te 
vertellen van het Goede Nieuws. 

In de laatste 25 jaar zijn er veel moslims tot 
geloof gekomen, veel meer dan in de 2000 
jaar ervoor. Moslims die Jezus gaan volgen 
en het op hun beurt doorvertellen aan 
andere moslims. Zo ontstaan er wereldwijd 

bewegingen van duizenden moslims die 
Jezus volgen. Voordat zo’n beweging 
begint, zien we dat de werkers en andere 
bidders wereldwijd veel bidden en ze 
geven gebed een centrale plek in hun werk 
zodat het Evangelie zijn weg vindt en in 
goede aarde valt. Wij zien het resultaat van 
gebed.

‘Omarm een volk’ daagt je uit om handen 
en voeten te geven aan het verlangen van 
de Vader: dat alle landen, volken, talen en 
mensen voor Zijn troon zullen staan en Hem 
aanbidden en Hem kennen.

Met ‘Omarm een volk’ kun jij als kerk, 
kring of gebedsgroep daar verandering in 
brengen door een jaar lang voor één van 
deze volken te bidden. 
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10-40 RAAM

ongezien moslimvolk
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Want U bent geslacht en met Uw 
bloed hebt U voor God mensen 

gekocht uit alle landen en volken, van 
elke stam en taal.

OPENBARING 5:9 Uitleg verschillende termen:
Volk: 
Een groep mensen die dezelfde afkomst, taal, cultuur en 
geschiedenis deelt. 

Onbereikt: 
Een bevolkingsgroep met minder dan 2% christenen. 

Ongezien: 
Een bevolkingsgroep die totaal onbekend is met het Evangelie. 
Er is geen getuige van Jezus onder hen, geen werker en geen 
kerk. 

10/40 raam:
Dit is het gebied tussen de 10e en 40e graad op het Noordelijk 
halfrond waar de meeste onbereikte en onbekende volken zich 
bevinden. Ook sociaal-economisch blijven de meeste landen in 
dit gebied achter. 

Werker: 
Werkers zijn mensen die via de kerk en Frontiers uitgezonden 
worden om het Goede Nieuws over Jezus te brengen naar de    
moslimwereld. 

 Gebedspunten voor volwassenen

  
 Gebedspunten voor kinderen 

 
 Progressie van een volk wat nog ongezien is, naar  
 een volk dat volledig is bereikt.  
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 Gebedspunten voor volwassenen

  
 Gebedspunten voor kinderen 

 
 Progressie van een volk wat nog ongezien is, naar  
 een volk dat volledig is bereikt.  

Benoem een ambassadeur
De ambassadeur is contactpersoon tussen Frontiers en de kerkleiding. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor het gebedsinititatief nadat het project gestart is.

Materiaal
Deze gebedsgids geeft je meer informatie over het profiel van de 
bevolkingsgroep die je omarmt en het land waarin ze wonen. Daarnaast bevat 
deze gids gebedspunten voor een maand.

12 groepen
De ambassadeur zoekt 12 groepen of personen in de kerk die willen bidden. Denk 
aan huisgroepen, jeugdgroepen, vrouwengroepen, etc.

Een maand bidden
De 12 groepen bidden beurtelings een maand. Ze gebruiken hierbij deze 
gebedsgids. Op deze manier wordt er een jaar lang iedere dag gebeden voor een 
volk.

wij helpen je een volk te omarmen

1.

4.

3.

2.

met deze 4 stappen:
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5tips 
Bekijk achtergrondinfomatie en 
studiematerialen over onbekende 
volken op bijvoorbeeld:
 • www.joshuaproject.net 
 • www.peoplegroups.org
 • www.finishingthetask.com
 • www.imb.org
 • www.adoptapeople.org

Vertel over de voortgang en geef 
nieuws updates over je volk op 
gebedsbijeenkomsten van de 
kerk door het jaar heen.

Maak een gebedsapp aan en deel 
je indrukken en ervaringen.

Organiseer vier keer per jaar 
een gebedsavond voor je eigen 
bevolkingsgroep.

Overweeg om regelmatig 
(bijvoorbeeld wekelijks of iedere 
maand) een dag van vasten en 
gebed voor je volk te houden.

2.

1.

3.

ze bereikt worden met het Goede Nieuws over 
Jezus.

er werkers zullen gaan naar dit volk.

Gods redding zichtbaar gaat worden in iedere laag 
van de samenleving van dit volk.
 
minimaal 10 procent van hen een volgeling van Jezus 
zal worden.

er discipelen uit dit volk voortkomen die nieuwe 
discipelen zullen maken.

5 gebedspunten

1.

2.

3.

4.

5.

Bid voor de Karakalpakken dat:

4.

5.
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5 gebedspunten
 

Profiel bevolkingsgroep 

Bevolking:   Karakalpakken
Taal:    Karakalpak
Religie: Islam:  78% 
Christenen:     0%

karakalpakken
 Progressie: 

In de 15e en 16e eeuw hebben een aantal stammen 
zich verenigd en zo ontstond de confederatie van 
de Karakalpakken. Ze zijn enige tijd zelfstandig 
geweest, maar de 200 jaar daarna zijn ze 
onderworpen geweest aan andere stammen. In 1920 
is de republiek van de Karakalpakken in Oezbekistan 
gevestigd. 
“Kara” betekent zwart en “kalpak” hoed, ofwel 
Karakalpak betekent zwarte hoed. 

De Karakalpakken leven voornamelijk in het 
noordwesten van Oezbekistan, langs de grote 
rivieren en irrigatiekanalen, sommigen langs de 
belangrijkste spoorlijn en een deel aan de kust van 
het Aralmeer. Dit is een extreem droog gebied. Een 
klein aantal woont in Turkije, Iran en andere landen 

in Centraal-Azië. 
Hun taal kent twee dialecten. Het ene lijkt op het 
Kazak, het andere komt meer overeen met het 
Oezbeeks. Tot 1930 kenden ze geen geschreven 
taal.
De meeste jongens en meisjes gaan tot hun 15e of 
16e naar school en de geletterdheid is hoog, 99% 
kan lezen en schrijven. 

De stammen van de Karakalpakken zijn 
onderverdeeld in clans en in kleinere familiegroepen. 
Het is een patrilineaire gemeenschap. Er wordt 
veel waarde gehecht aan grote gezinnen. Een 
huishouden wordt vaak gevormd door vier 
generaties. Ze delen hun land en zijn zeer loyaal 
ten opzichte van elkaar. Karalkapakken geloven dat 
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Op de website van Frontiers is een speciale 
pagina met informatie over de Karakalpakken. 

Ga naar: www.frontiers.nl/karakalpakken

  

families hecht zullen blijven wanneer ze hun maaltijden 
met elkaar delen.
De Karalkapakken leven voornamelijk van landbouw. 
Het droge land wordt geïrrigeerd met water uit de 
Amu Darya rivier. Karakalpakken die in de steden 
wonen werken meestal in de lichte industrie. De 
Karakalpakken zijn over het algemeen arm en de 
werkloosheid is hoog. Ze grijpen alles aan om de 
eindjes aan elkaar te knopen, zoals een moestuin, 
visserij, verkoop op de markt, vee houden, 
seizoenswerk. Er is geen systeem van sociale 
zekerheid.
Vroeger stonden de Karakalpakken bekend om hun 
bekwaamheid als wever. Nu versieren ze hun huizen 
met decoratieve kleden, wandkleden en ander textiel. 
Ook staan ze bekend als goede werkers met leer, hout 
en botten. Ze kennen een orale traditie en ze hebben 
zeer diverse oude liederen.
Veel Karakalpakken hebben gezondheidsproblemen. 
De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de combinatie 
van armoede en een slecht dieet, het instorten van 
het voormalige gezondheidssysteem van de Sovjet-
Unie en het vervuilde water. Wel zijn er de laatste tijd 
verschillende projecten geweest die bijdragen aan 
een verbetering van de gezondheid.
De meeste Karalkapakken zijn Soenieten van de 
Hanafitische tak. Ook de Soefi stroming is hier groot. 
Dit is een sekte binnen de Islam, soms maken zijn 
ook gebruik van vormen als zelfhypnose vanuit ritueel 

dansen en chanten.
Slechts een enkeling onder de Karakalpakken heeft 
het goede nieuws van Jezus Christus gehoord en van 
degenen die het hebben gehoord heeft nauwelijks 
iemand het aangenomen. In deze republiek zijn slecht 
een paar kerkleden bekend.
In Nukus, de hoofdstad van de regio wordt echter 
een toename van kerken, met name huiskerken, 
waargenomen. Dit ondanks sterke vervolging in deze 
regio.

Gebedspunten:
• Bid dat er een christelijk medisch team zal gaan 

werken onder de Karakalpakken.
• Bid voor goede watervoorzieningen.
• Bid voor mensen die bereid zijn om naar 

Oezbekistan te gaan en uit te reiken onder de 
Karakalpakken.

• Vraag God om de enkele bekende christen sterk 
te maken, te bemoedigen en te beschermen. Dat 
er een sterke kerk mag ontstaan.

• Bid dat de gelovigen de gelegenheid hebben om 
te delen.

• Vraag de Heilige Geest om de harten van de 
Karakalpakken zacht te maken ten opzichte van 
de christenen zodat ze ontvankelijk zijn voor het 
goede nieuws.
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30 dagen van gebed
Voor de karakalpakken 

Vraag het Mij
en Ik geef je de
volken in bezit

PSALM 2:8

Copyright: 
Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling ©
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Dag 1    Lukas 1: 8-20

Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was 
om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het 
gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door 
het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen 
in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde 
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer 
werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van 
de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar 
stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de 
engel en hij werd door angst overvallen. Maar de 
engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je 
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon 
baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde 
en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen 
zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn 
in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste 
drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van 

de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn 
moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël tot de 
Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit 
gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders 
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot 
rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk 
gereedmaken voor de Heer.’

Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of 
dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook 
mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik 
ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben 
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar 
omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, 
die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, 
zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag 
waarop dit alles gaat gebeuren.’
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Na zoveel teleurstellingen ga je soms, net als Zacharias, bijna geloven 
dat de zegen nooit zal komen, maar:

• Bid dat we geloven dat het Gods verlangen is om alle volken te 
 redden, ook de Karakalpakken.
• Vraag aan God of Hij specifieke bijbelverzen aan je wil geven die je kunt   
 gebruiken om voor de Karakalpakken te bidden.
• Bid dat God, net als dat Hij dat bij Zacharias heeft gedaan, de oudere   
     generatie uit de Karakalpakken aanraakt, zodat ze het Evangelie 
 mogen ontvangen.  

• Doe je ogen dicht en probeer ze na precies 2 minuten weer open te doen.   
 Laat iemand ondertussen de tijd bijhouden. Hoe dichtbij kun je komen?   
 Wachten is moeilijk. Helemaal als je niet precies weet hoe lang!
• Bid dat de Karakalpakken niet lang meer hoeven te wachten voordat ze van   
 God gaan horen.

Notities 
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Dag 2  Lukas 1:21-25
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de 
mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom 
bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen 
hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een 
visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar 
spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, 

ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw 
Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering 
en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. 
Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet 
langer verachten.

•  Bid dat je er altijd aan herinnerd zult worden waar de
 zegen vandaan komt en om vervolgens Hem daarvoor te  
 prijzen!
• Bid voor de zegen van verlossing onder de    
 Karakalpakken.
• Dank God voor het feit dat Hij alle volken heeft gemaakt 
 en ook specifiek dit volk.

• Ga naar buiten en schrijf op een papiertje een minuut 
 lang alle geluiden op die je hoort van de natuur. Alles is 
 gemaakt om God te prijzen. Soms moeten wij even stil 
 zijn om dat te horen. 
• Dank God voor alle planten en dieren die Hij heeft 
 gemaakt en dat Hij daar altijd voor zorgt, ook in   
 Oezbekistan.

Notities  
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Dag 3  Lukas 1:38
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat U hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

• Bid dat we ons in alle nederigheid en vol verwondering zullen 
 overgeven aan onze Vader. Dat Hij ons gebed wil gebruiken   
 om Zijn plannen voor de Karakalpakken te vervullen.
• Bid dat op eenzelfde manier vele Karakalpakken voor God 
 zullen neerknielen en Hem zullen volgen.
• Bid dat zwangere vrouwen gezond zullen zijn.
• Bid dat de ongeboren kinderen gezond zullen zijn

 Zou je willen bidden dat God jou gebruikt voor Zijn   
 plan? Vertel het Hem en praat er samen over. Voor   
 God ben jij heel belangrijk!

Weetje over islam
‘Islam’ betekent onderwerping

Notities 
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En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de 
Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg 
voor Hem gereed te maken, en om Zijn volk bekend te 
maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het 

stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we 
onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Notities  

Dag 4  Lukas 1:76-79

• Bid dat we met gebed de weg voor God vrij zullen   
 maken, zodat Hij in de harten van de Karakalpakken kan  
 binnenkomen.
• Bid dat de Karakalpakken zich ongemakkelijk zullen gaan  
 voelen in hun oude religie en dat ze zich naar de   
 Levende God zullen wenden.
• Bid voor nieuwe werkers dat ze licht brengen naar   
 degenen die in duisternis leven.

• Kun je in de achter-, of voortuin of het balkon een plekje  
 vinden dat echt helemaal donker is? Moeilijk he? De zon  
 is sterk en laat haar licht overal komen. Gods licht en   
 liefde zijn nog veel krachtiger. 
• Bid dat God mensen stuurt om Zijn licht te laten zien aan  
 de Karakalpakken. 
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er 
een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde 
zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 
leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden 
de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om 
met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
ons bekend heeft gemaakt.’

• Bid dat de Karakalpakken zullen zien wat Jezus voor hen   
 heeft gedaan. 
• Bid dat de Karakalpakken visioenen zullen krijgen en    
 dromen zullen dromen over Jezus. Dat ze als gevolg hiervan   
 gehoorzamen in geloof.
• Bid dat de Karakalpakken niet alleen geloven dat Jezus een   
 profeet is, maar ook de Messias is voor hen.

 Ben jij nieuwsgierig? Vertel eens! Bid dat de     
 Karakalpakken ook nieuwsgierig zijn en naar de Allerhoogste  
 God op zoek gaan.

Dag 5   Lukas 2:8-15

Notities 
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Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over 
wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen 
om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd.

• Bid dat, wanneer de Karakalpakken over Jezus   
   hebben gehoord, ze dit met anderen zullen    
 delen.
• Bid dat gedurende de reizen die de Karakalpakken   
 maken ze bovennatuurlijke ontmoetingen zullen   
 hebben met mensen van bepaalde volken waar   
 al volgelingen van Jezus zijn.
• Bid dat de Karakalpakken de verhalen zullen horen   
 over opwekkingen bij volken die zij kennen.

• Ken je het spel doorfluisteren? Bedenk een    
 woord en fluister het door aan je broers/zussen/  
 vader/moeder. Lukt dat? 
• Bid dat de kinderen van de Karakalpakken het Goede  
 Nieuws van God aan elkaar zullen vertellen,    
 overal waar zij elkaar tegen komen!

dag 6  Lukas 2:17-20

Notities  
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Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de 
profeet Jesaja:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht Zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend; en al 
wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

• Bid dat elke Karakalpakken Gods verlossing zal zien.
• Bid dat de Karakalpakken de schoonheid van de schepping 
     zullen zien en erkennen dat God de Schepper is. 
     Dat ze Hem zullen bedanken dat Hij iedere dag weer voorziet         
 in hun behoeften.
• Bid dat er hele gezinnen zullen worden gered.

 Wat is jouw favoriete aanbiddings-, of bijbellied? Zing  
 dit als een gebed voor de Karakalpakken.

dag 7  Lukas 3:4-6
Notities 
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 De 5 Zuilen van Islam

1.

2.

3.

4.

5.

De geloofsbelijdenis -sjahada- 
“Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet”

Het verplichte gebed vijf keer per dag -salat-  
Er wordt vijf keer per dag gebeden: ruim voor de zonsopgang, tussen de middag, tussen drie uur en vijf 
uur ‘s middags, in de vroege avond en net na zonsondergang.

Het geven van aalmoezen -zakat-
Elke moslim berekent zijn of haar zakat persoonlijk. In de meeste gevallen betekent dit een jaarlijkse 
donatie van twee en een half procent van het jaarinkomen. 

Het vasten tijdens ramadan -saum-
Tijdens de hele maand ramadan mag er van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten en gedronken 
worden. Tijdens deze maand mag er niet gerookt worden en men moet zich onthouden van seksuele 
gemeenschap. 

De pelgrimstocht naar Mekka -hadj-
Tijdens de 12de maand van de islamitische kalender moet deze pelgrimstocht naar Mekka in 
Saudi-Arabië uitgevoerd worden. Iedere moslim die het zich financieel en qua gezondheid kan 
permitteren is verplicht dit ten minste eenmaal in het leven te ondernemen.

Iedereen die zich moslim noemt dient hier aan te voldoen
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Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of 
Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei 
tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt Iemand 
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 
om de riemen van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 
dopen met de Heilige Geest en met vuur; 

Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, 
het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in 
onblusbaar vuur verbranden.’
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en 
verkondigde hij hun het goede nieuws.

• Bid dat de Karakalpakken Jezus zullen zien. Hij is       
 machtig en kan hen dopen met de Heilige Geest.
• Bid dat de kracht van de Heilige Geest neerdaalt op de  
 Karakalpakken, op hele gezinnen en gemeenschappen.
• Bid dat er meer kennis van God gaat komen onder de  
 Karakalpakken, zodat ze beseffen en erkennen wie God  
 is. 

• Beloofd is beloofd! Vertrouw jij alle mensen die iets   
 beloven? Wie wel en wie niet?
• Dank God dat Hij de Karakalpakken zo mooi heeft   
 gemaakt en dat Zijn beloften altijd waar zijn.

dag 8  Lukas 3:15-18

Notities 
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• Luister naar het lied ‘Goed Nieuws”   
 (opwekking kids 123)
• Bid dat de kinderen van de Karakalpakken met hun stem  
     het Goede Nieuws zullen laten horen.

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het 
nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek.

• Bid dat het nieuws van Jezus zich zal verspreiden door  
 heel Oezbekistan.
• Bid dat God gelovigen in Oezbekistan zal prikkelen om  
 het Goede Nieuws naar de Karakalpakken te brengen.
• Bid dat evangelisten en leraren zich onder de   
 Karakalpakken vestigen.

Weetje over islam
‘Isa’ is de Arabisch-Islamitische 

benaming voor Jezus. De profeet Isa 
komt vaak voor in  de Koran en is in 

de Islam een belangrijk persoon.

dag 9  Lukas 4:14 Notities 
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Na het verlaten van de synagoge ging Hij naar het huis 
van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts, en ze 
vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar 
heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en 
meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen.

• Bid dat de Karakalpakken zich niet meer bezig zullen  
 houden met occulte praktijken als ze ziek zijn.
• Bid dat ze zich naar Jezus, de grote Heelmeester, zullen  
 wenden voor gezondheid van geest, ziel en lichaam.
• Bid voor een goede gezondheid en medische en sociale  
 voorzieningen binnen de Karakalpakken gemeenschap.

• Tel je tanden en kiezen, tel je moedervlekjes. Kun je ook  
 je haren tellen?
 God weet dat wel van jou! Dank God dat Hij jou en de  
 Karakalpakken heeft gemaakt en zo goed kent.
• Bid dat ze naar God toe zullen gaan als ze ziek zijn want  
 Hij zal ze gezond maken!

Weetje over islam
De Koran neemt in de islam de plaats 
in die Jezus inneemt in het christelijk 

geloof. Jezus als het Woord van 
God dat mens werd, de Koran als 

geopenbaard door Allah in de vorm van 
een boek.  

dag 10  Lukas 4:38,39 

Notities 
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Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: 
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te 
vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben 
we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, 
zal ik de netten uitwerpen.’

• Bid dat zowel wij, als de gelovigen in Oezbekistan    
 gehoorzaam zullen zijn aan God.
• Bid dat wanneer God ons roept wij ‘naar diep water gaan  
 en onze netten zullen uitgooien.’ 
• Bid dat God zich zo bekend wil maken aan de   
 Karakalpakken dat ze vissers van mensen zullen worden  
 die ‘vissen’ onder andere onbereikte volken.

• Moet je van je juf/meester/vader/moeder wel eens iets  
 doen waar je geen zin in hebt? Toch weten zij vaak wat  
 goed voor je is. 
• Bid dat de Karakalpakken God zullen gehoorzamen om  
 dichter bij Hem te komen.

dag 11  Lukas 5:4,5 
Notities 
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En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme 
school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 
Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die 
hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren 
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze 
bijna zonken. 

Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus 
neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, 
over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden;

• Bid dat wij met open mond zullen staan kijken op het  
 moment dat geoogst zal worden onder de    
 Karakalpakken. We zullen dan de geweldige zegen van  
 God zien.
• Bid dat de oogst groot zal zijn.
• Bid dat de Karakalpakken de boodschap van hoop naar  
 naburige landen zullen brengen.

• Hoeveel vissen zouden er in zo’n vissersnet passen? God  
 zorgde voor meer dan genoeg!
• Bid dat God voor heel veel gelovigen gaat zorgen in   
     Karakalpakken en dat er genoeg helpende handen zullen  
 zijn.

dag 12  Lukas 5:6-9 

Notities 
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Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te 
bidden.

 • Bid dat we ons steeds even zullen terugtrekken om naar  
 Gods stem te luisteren, wat Hij te zeggen heeft over de  
 Karakalpakken en vervolgens te bidden.
• Bid dat als de Karakalpakken aan het werk zijn zij, net als  
 Mozes, een ontmoeting zullen hebben met de Levende  
 God.
• Bid dat de Karakalpakken ‘rustige wateren en grazige  
 weiden’ zullen vinden.

• Zoek een fijn stil plekje op en praat met God alsof Hij  
 naast je zit. Wat wil je Hem vertellen? Wat vertelt Hij jou? 
• Bid dat de Karakalpakken stille plekken zullen opzoeken  
 om met God te praten en naar Hem te luisteren.

Weetje over islam
Moslims kennen 99 namen voor 
Allah. De naam Vader kennen ze 
niet. Ze mogen Allah zelfs geen 

Vader noemen. 

dag 13  Lukas 5:16 

Notities 
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 • Bid dat de Karakalpakken zich zullen verwonderen over  
 de werken van God en Hem alleen daar de lof en eer  
 voor zullen geven.
• Bid dat de drugsverslaafden en degenen die bezeten zijn  
 zullen worden bevrijd, net als de bezetene uit Gadara.
• Bid dat deze mensen en degenen die rondom hen staan  
 verbaasd zullen zijn en Jezus de eer zullen geven.

• Wat vond jij vandaag mooi/gaaf/fijn/leuk? 
 Dank God daarvoor.
• Bid dat de Karakalpakken God gaan danken 
 voor alles wat Hij voor hen doet en wil doen.

Weetje over islam
Het concept profeet in de islam heeft een 

andere betekenis dan in de Bijbel. Profeten 
in de islam hebben een hogere status dan 
alle andere mensen, omdat het mannen 
zijn die door God zijn uitgekozen om de 
mensheid  te leiden. De Koran gebruit 
profeet  voor een door God uitgekozen 

leider, en dat hoeft niet per se iemand te zijn 
die profeteert.

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op 
aarde zonden te vergeven. ’En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik 
zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk 
stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het 
bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl 
hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, 

en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets 
ongelooflijks gezien!’

dag 14 Lukas 5:24-26 

Notities 
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Daarna ging Hij naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een 
tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij!’ 
Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem.

• Bid dat wanneer de Karakalpakken geroepen   
 zullen worden, ze op gaan staan, alles wat hen gebonden  
 houdt achterlaten en Jezus gaan volgen.
• Bid dat de Karakalpakken tijdens hun reizen    
 ontmoetingen zullen hebben met christenen die hen het    
 Goede Nieuws kunnen vertellen. 
• Bid God voor rechtvaardige en eerlijke ambtenaren zodat  
 de corruptie in dit land stopt.

• Heb je wel eens iemand achtervolgd? Spannend he? Je  
 weet dan niet waar je naar toe gaat! Wat heb je ontdekt?
• Bid dat de mensen in Karakalpakken Jezus zullen volgen  
 omdat ze Hem willen kennen, ook als het spannend is.

dag 15  Lukas 5:27, 28  Notities 

Weetje over islam
Sjiieten hebben de overtuiging dat de ware, 
door God gezonden imam, al-Mahdi, eens 

zal terugkeren om vrede en rechtvaardigheid 
te stichten. Het verschil tussen sjiieten 

en soennieten op dit punt is:  de sjiieten 
geloven dat imam al-Mahdi al is geboren 
(als kleinzoon van de profeet) en op latere 
leeftijd door God is bevolen om zich zelf 
terug te trekken van de mensheid. Bij zijn 
terugkeer zal hij worden vergezeld door 
Isa (Jezus) die als profeet gezien wordt. 
Soennieten geloven ook in de al-Mahdi, 

maar geloven meestal dat hij nog geboren 
moet worden.
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Officiële landstaal: Oezbeeks   

Hoofdstad:   Tasjkent

Regeringsvorm:  Republiek

Staatshoofd:   Sjavkat Mirzijojev
Religie:   Islam 88%
   Christenen 8%

Inwoners:    29.748.859 (2017)

Profiel Oezbekistan

De omtrek van Oezbekistan bedraagt 447.400 
vierkante kilometer, er wonen rond de 33 miljoen 
mensen. De hoofdstad is Tashkent. Het land kent 
een rijke architecturale schoonheid.
In het oosten zijn vruchtbare valleien met goede 
watertoevoer. In het westen zijn de woestijn en het 
Aralmeer (soms ook Aral Zee genoemd). 
Het Aralmeer is een zoetwatermeer wat sinds de 
jaren zestig een stuk kleiner is geworden. De 
regering van de Sovjet-Unie heeft tientallen jaren 
water onttrokken aan de zijrivieren van de Aralmeer 
om de katoenvelden in de regio te irrigeren. 
Hierdoor bereikt veel minder water het meer en het 

water dat er komt is veelal vervuild met meststoffen, 
rioleringsafval en bestrijdingsmiddelen. Het meer 
droogt uit en wordt tevens steeds zouter, doordat 
water uit de aanvoerende rivieren wordt onttrokken 
voor katoenteelt. Dit vormt een grote bedreiging 
voor het milieu.

Er wonen 67 volken in Oezbekistan, waarvan 55% 
onbereikt is. Oezbekistan kent 39 talen, waarvan het 
Oezbeeks de officiële taal is. 85% van de bevolking 
is moslim, ongeveer 14% is niet-religieus en 1% is 
christen.
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Politiek
In de 4e eeuw werd Oezbekistan veroverd door 
Alexander de Grote. Eerder was Oezbekistan een 
belangrijke doorgang voor de zijderoute. Hierdoor 
wonen er diverse etnische groepen. 
Sjavkat Mirzijojev is de president van Oezbekistan, 
officieel is er een systeem met meerdere partijen, 
maar in de praktijk is hij een autocratische dictator.
Het is een seculier land, waar verschillende stromingen 
actief zijn. Eerder werd het land overheerst door de 
Sovjet-Unie, en de invloed van het communisme is 
nog steeds merkbaar. Daarnaast speelt de islam een 
rol. In principe is er sprake van een milde vorm van 
de islam, die verweven is met de culturele identiteit. 
Maar er komt ook een radicale islamitische stroming 
op en er is een volksislam met occulte invloeden. 
De regering bestrijdt de toenemende invloed van 
de islam met strakke hand. De werkeloze mannen 
zijn makkelijk te beïnvloeden door de verschillende 
stromingen. Ze zijn moe van de armoede, de corruptie 
en het gebrek aan vooruitgang. 
Alle media wordt gecontroleerd door de regering, er 
bestaat geen vrije toegang tot informatie. Ook staat 
het land bekend om betrokkenheid bij mensenhandel.

Economie
De belangrijkste inkomensbron is de landbouw. Er 
wordt met name katoen verbouwd. Het zorgt voor 
vrijwel het gehele inkomen van het land en gebruikt 
het grootste deel van de landbouwgrond. Daarnaast 
wordt voornamelijk alfalfa verbouwd. Ook houden de 
boeren vee voor het vlees, ongeveer de helft van het 
vee bestaat uit schapen en geiten. 
Oezbekistan exporteert olie en gas en de bodem is 
rijk aan andere grondstoffen. De economie is sterk 
verbonden met die van Rusland. Corruptie heeft een 
stagnerende invloed. Veel inwoners hebben moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel jonge 
mannen gaan op zoek naar werk in Rusland. Daarnaast 
is Oezbekistan een belangrijke overslagplaats voor 
drugshandel tussen Afghanistan en Rusland en 
Europa. 
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Religieuze vervolging 
Economie
De belangrijkste inkomensbron is de landbouw. Er 
wordt met name katoen verbouwd. Het zorgt voor 
vrijwel het gehele inkomen van het land en gebruikt 
het grootste deel van de landbouwgrond. Daarnaast 
wordt voornamelijk alfalfa verbouwd. Ook houden de 
boeren vee voor het vlees, ongeveer de helft van het 
vee bestaat uit schapen en geiten. 
Oezbekistan exporteert olie en gas en de bodem is 
rijk aan andere grondstoffen. De economie is sterk 
verbonden met die van Rusland. Corruptie heeft een 
stagnerende invloed. Veel inwoners hebben moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel jonge 
mannen gaan op zoek naar werk in Rusland. Daarnaast 
is Oezbekistan een belangrijke overslagplaats voor 
drugshandel tussen Afghanistan en Rusland en 
Europa. 

Oezbekistan staat op de 17e plaats van de ranglijst 
christenvervolging van Open Doors.
Christenen vormen een zeer kleine minderheid van 
de bevolking. Ze wonen verspreid over het land en 
komen samen in kleine groepjes. Het is vanwege 
de afstanden moeilijk om samen sterk te staan. Er 
zijn strenge regels vanuit de overheid. Regelmatig 
zijn er controles en invallen van de geheime dienst. 
Ook worden samenkomsten verstoord en wordt 
religieus materiaal ingenomen. Christenen worden 
gevangen gezet voor een periode van tien tot vijftien 
dagen, in deze periode worden ze vaak bedreigd en 
gemarteld.
Bekeerlingen vanuit de islam worden door hun 
familie, vrienden en de gemeenschap onder druk 
gezet om hun geloof op te geven. Christenen 
worden opgesloten of geslagen en soms verstoten 
door hun familie. Ook worden ze door de staat in 
de gaten gehouden door de geheime dienst of de 
politie. Ze worden afgeluisterd of hun huizen worden 
binnengevallen. Ondanks de onderdrukking door 
de staat zien we toch groei in het aantal christenen. 
Er komen steeds meer huiskerken bij. Buitenlandse 
zendelingen zijn veelal het land uitgestuurd. Bid voor 
openingen voor nieuwe werkers.
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Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten 
vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een 
dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is 
het hun tijd om te vasten.’

• Wat doe jij graag of eet jij graag iedere dag? Hagelslag  
 op je brood? TV kijken? Zou je dat één dag kunnen   
 laten?
• Denk op dat moment aan de Karakalpakken en bid dat  
 zij God zullen ontmoeten.

• Vraag God op welke manier jij kunt vasten en bidden  
 voor de Karakalpakken.
• Bid dat als de Karakalpakken gedurende de ramadan  
 bidden en vasten zij zullen worden geconfronteerd met  
 het feit dat zij zichzelf niet kunnen veranderen.
• Bid voor een berouwvol hart als men zich naar de Heilige  
 en Rechtvaardige God richt.

Weetje over islam 
De moslims vasten tijdens 

de ramadan 30 dagen 
lang van zonsopgang tot 

zonsondergang. Wanneer het 
donker is mogen zij eten en 

drinken.

dag 16  Lukas 5:34, 35

Notities 
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Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen 
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk 
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste 
zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig 
is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

• Wie vind jij het minst aardig of leuk in jouw klas? Geef  
 die persoon morgen een compliment of help hem of   
 haar ergens mee. God zegt dat we iedereen moeten   
 liefhebben. God houdt van ons, hoe we ook zijn.
• Bid dat de Karakalpakken geliefd zullen worden omdat  
 God van hen houdt.

• Bid dat we van de Karakalpakken zullen houden,   
 ongeacht hoe wij of anderen door hen behandeld worden.
• Bid voor een verandering van hart voor degenen onder  
 de Karakalpakken die compleet vastzitten in extremisme  
 en terrorisme.
• Bid voor de veiligheidstroepen als ze de orde proberen te  
 handhaven.

Leestip
Handelingen 9

van Saulus naar Paulus

dag 17  Lukas 6:35, 36

Notities 
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Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: 
‘Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te 
vragen: “Bent U degene die komen zou of moeten we 
een ander verwachten?”’ Hij genas toen juist veel mensen 
van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten 
en Hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. 

Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en 
gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden 
weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en 
doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan 
armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is 
degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Je mag alles aan God vragen. Niets is te gek. Wat is het 
mooiste wat je voor de Karakalpakken  zou willen vragen 
aan God? Geloof dat God naar je luistert. Voor Hem is niets 
onmogelijk!

• Bid dat ons geloof blijft groeien dat God de    
 Karakalpakken  wil en gaat redden.
• Vraag God om ons geloof sterker te maken, dat de   
 Karakalpakken  kunnen worden bevrijd van de krachten  
 die hen gebonden houden.
• Bid dat we vandaag verwachtingsvoller en grootser dan  
 ooit Gods werk zullen ervaren.

dag 18  Lukas 7:20-23 

Notities 
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Maar de farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van 
God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.
‘Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie 
vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op 
het marktplein zitten en elkaar toeroepen:
“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet 
dansen,

toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en 
drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon 
bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt 
wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een 
dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”

• Speel een potje voetbal met je vader/moeder/broer of  
 zus en probeer de bal in het doel te scoren. Je doet er  
 alles aan om het doel te raken, toch?
• God heeft een doel voor het leven van alle mensen. Bid  
 dat de ‘dominees en geleerden’ van de Karakalpakken   
 zullen zien wat hun doel is in Jezus.

• Bid dat de religieuze leiders onder de Karakalpakken   
 Jezus zullen erkennen als de Messias.
• Bid dat, net zoals in andere landen, veel religieuze   
 leiders tot geloof zullen komen.
• Bid dat er veel religieuze leiders zullen worden gedoopt.

dag 19  Lukas 7:30-34

Notities 
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‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: 
de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander 
vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, 
schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal 
hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde: 
‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag 
heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist 
geoordeeld.’ Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en 
vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te 
gast, en je hebt Me geen water voor mijn voeten gegeven; 

maar zij heeft met haar tranen Mijn voeten natgemaakt en 
ze met haar haar afgedroogd. Je hebt Me niet begroet 
met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, 
onophoudelijk Mijn voeten gekust. Je hebt Mijn hoofd niet 
met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie Mijn 
voeten ingewreven. Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar 
vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde 
betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook 
weinig liefde.’ Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u 
vergeven.’

• Krijg je zakgeld? Zou je daarvan iets kunnen gebruiken  
 voor een ander die dat nodig heeft? Of kun je iets 
 weggeven dat van jou is? (stuur een kaart, koop iets 
 lekkers, geef iets weg)
• Bid dat de Karakalpakken elkaar helpen en eerlijk zijn  
 zoals God dat graag wil.

• Bid dat de Karakalpakken vanuit een rechtvaardig en  
 liefdevol hart handelen.
• Bid dat de Karakalpakken, wanneer ze onrechtvaardigheid  
 in hun eigen gemeenschap zien, daar verandering in  
 willen brengen.
• Bid voor een wijze en eerlijke verdeling en gebruik van 
 middelen in hun gemeenschap.

dag 20  Lukas 7:41-48 

Notities 
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Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een 
goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het 
koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

• Zaai bloemenzaadjes of andere zaadjes in een bakje of de 
 tuin. Verzorg deze totdat de plantjes sterk zijn.
• Bid dat de mensen in Karakalpakken Gods Woord goed  
 bewaren in hun hart en ervoor zorgen zodat God het  
 Woord kan laten groeien.

• Bid dat zowel wij als de Karakalpakken het Woord zullen 
 horen, het bewaren, volharden en vrucht zullen dragen.
• Bid dat het zaad van het Woord van God beschikbaar zal 
 zijn voor de Karakalpakken.
• Bid dat de Karakalpakken zullen reageren op de radio en 
 TV uitzendingen die de boodschap van het Evangelie 
 verkondigen.

dag 21  Lukas 8:15
Notities 

Weetje over islam 
Moslims geloven dat de Koran 
in het Arabisch is ontvangen 
door Mohammed. Zij moeten 

daarom de Koran in het 
Arabisch lezen.



38

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; 
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 
behouden.

• God heeft jou gemaakt en Hij vraagt jou om voor Hem te  
 leven. Wil je dat? 
• Bid dat de kinderen van de Karakalpakken hun hart aan  
 God gaan geven. 

• Bid dat zowel wij als de Karakalpakken leren om onze  
 levens op te geven voor Jezus, zodat we het ware leven  
 vinden.
• Bid dat God werkers stuurt die zelfs hun eigen leven   
 willen geven voor de Karakalpakken.
• Bid dat we dagelijks onszelf geven in gebed voor het  
 belang van de Karakalpakken.

dag 22  Lukas 9:24 

Notities 
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Het Belangrijkste dat iemand 
voor een ander kan doen, is 

voor hem bidden. 
Gebed behaalt de overwinning.

Ieder andere dienst die wij 
doen, bestaat eenvoudig uit het 
oogsten van de resultaten van 

gebed.

Corrie ten Boom
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Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk 
van God.’

• Spijt hebben we allemaal wel eens. Jij toch ook? Maar je  
 zal geen spijt krijgen van het volgen van Jezus.
• Bid dat de Karakalpakken sterk zullen zijn door de hulp  
 van de Heilige Geest als het moeilijk is.

• Bid dat er geen één van de nieuw gelovigen zal 
 terugvallen in ongeloof.
• Bid dat God rotsvast gelovende Karakalpakken mannen
  en vrouwen zal oprichten.
• Bid dat er geen angst zal zijn om de keus te maken om 
 Jezus te volgen ongeacht de gevolgen.

dag 23  Lukas 9:62 

Notities 
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Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig; vraag dus de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.

• Samen. Ken je dat lied? Luister het maar eens. (Elly &  
 Rikkert)
• Bid dat de Karakalpakken zullen samenwerken om   
 mensen over God te vertellen en dat zij geen mensen  
 tekort komen.

• Vraag God met een open hart op wat voor manier jij een  
 arbeider kunt zijn om de oogst binnen te halen.
• Bid dat God gelovige Karakalpakken naar de          
 oogstvelden in andere gebieden stuurt.
• Bid dat God werkers in Oezbekistan en buiten   
 Oezbekistan vindt, zodat de oogst onder de 
 Karakalpakken groot zal zijn.

dag 24  Lukas 10:2 

Notities 
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Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren 
onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en 
geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie 
een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 
Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met 
hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf 
in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de 
arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het 
andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom 
zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die 

er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie 
bereikt.” Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet 
welkom bent, trek dan door de straten en zeg: “Zelfs het 
stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van 
ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk 
van God is nabij!” 

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: 
‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het 
horen van uw naam.’

• De Heilige Geest woont in jouw hart. Wordt stil en luister 
 naar wat Hij zegt. 
• Bid dat de Heilige Geest duidelijk zal spreken onder de 
 Karakalpakken.

• Bid dat God ‘personen van vrede’ in de Karakalpakken
 voorbereidt om het Goede Nieuws te ontvangen, om dit 
 vervolgens door te geven aan hun gemeenschap. 
• Bid dat Gods kracht door tekenen en wonderen zichtbaar 
 gaat worden.
• Bid dat de werkers die uit zullen gaan naar de 
 Karakalpakken met open armen ontvangen zullen   
 worden door de bevolking. 

dag 25  Lukas 10:3-11,17 

Notities 
‘Personen van vrede’ zijn mensen die 
open staan voor het Evangelie. Zij zijn 
een brug om het Goede Nieuws naar 
hun eigen gemeenschap te brengen
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Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de 
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden 
de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed 
hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer 
gekomen zijn.

• Regels vind je op alle plekken en zijn nodig. Welke   
 regel thuis vind jij fijn en welke minder fijn? Jezus   
 volgt ook regels. Toch is het luisteren naar Gods stem  
 belangrijker dan regels volgen.
• Bid dat de mensen in Karakalpakken dit zullen begrijpen  
 en naar Gods stem luisteren.

 • Bid dat de Karakalpakken met nederigheid op de   
 wonderen van God zullen reageren.
• Bid dat de Karakalpakken hun harten open zullen   
 houden voor de Levende God als ze de verhalen   
 horen  over wat Hij op andere plekken heeft gedaan.
• Bid dat de Karakalpakken door hun geloof een   
 voorbeeld voor andere lokale volken zullen zijn.

Leestip
2 kronieken 7:14-16 

dag 26  Lukas 10:13 

Notities 
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De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en 
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

• Vertel elkaar wat het betekent om God lief te hebben met  
 je hele hart, ziel, kracht en verstand. Hoe doe jij dit? Vraag  
 eens hoe je vader of moeder dit doet?
• Bid dat de Karakalpakken dit zullen begrijpen en dat de  
 Heilige Geest hen helpt om God op deze manier lief te  
 hebben.

• Bid dat de Karakalpakken God zullen liefhebben met  
 heel hun hart, ziel, kracht en verstand.
• Bid dat we zullen zien dat er binnenkort bij de   
 Karakalpakken een kerk zal worden gesticht.
• Bid dat er hele families worden gered.

dag 27  Lukas 10:27 

Notities 
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Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens 
iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en 
onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn 
kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna 
halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester 
langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met 
een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, 
maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een 
boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis 
was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging 

naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn 
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier 
en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem 
zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de 
eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten 
moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 
Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van 
het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De 
man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei 
Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

• Vraag of je (samen) een straatkrant mag kopen of iets in 
 de supermarkt mag kopen voor een dakloze.
• Bid dat de Karakalpakken elkaar zullen helpen en niet  
 voorbij lopen. Ook al zijn ze soms heel verschillend.

• Bid dat we alles in het werk stellen om genade te tonen 
 aan de Karakalpakken.
• Bid dat de Karakalpakken hun leven vanuit genade leven.
• Bid dat de Karakalpakken compassie zullen tonen aan 
 anderen. Dit als een weerspiegeling van het feit dat ze 
 allen geschapen zijn naar het beeld van God.

dag 28  Lukas 10:30-37 

Notities 
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Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij 
werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar 
zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en 
luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in 
beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging 
naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn 

zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat 
ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, 
je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar 
één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, 
en dat zal haar niet worden ontnomen.’

• Houd jij ook van mooie verhalen? wat is jouw favoriet uit 
 de bijbel?
• Bid dat de Karakalpakken Gods verhalen zullen vertellen  
 en er naar luisteren.

• Kom met vrijmoedigheid naar Jezus en hoor wat Hij ons  
 te zeggen heeft over de Karakalpakken.
• Bid dat we luisteren naar wat God zegt wat we moeten 
 doen om mee te helpen dat hele groepen binnen de 
 Karakalpakken tot geloof komen.
• Bid dat de Karakalpakken zich mogen realiseren dat het  
 niet  gaat om wat zij allemaal moeten doen maar dat ze  
 vrijmoedig bij Jezus mogen komen gewoon zoals zij zijn. 

Weetje over islam 
Binnen islam ligt de nadruk op het zelf 
verdienen van je redding. Uiteindelijk 

weet je nooit of Allah je genade 
schenkt en zal het onzeker zijn of je bij 

hem in het paradijs zal komen.

dag 29  Lukas 10:38-42 

Notities 
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 Zoek een rustige plek en maak een tekening over de Karakalpakken en  
 luister ondertussen naar God. Hang deze tekening op een duidelijke plek 
 in huis en bid voor de Karakalpakken  wanneer je er langs komt. Geloof dat  
 God jouw stem hoort en ervan geniet als jij Hem iets vraagt of vertelt.

• Vraag God wat Zijn wil en plannen zijn voor de Karakalpakken en bid   
 vervolgens dat God dat gaat doen onder de Karakalpakken.
• Bid dat Zijn wil ook gezien en gehoorzaamd gaat worden onder de   
 Karakalpakken.
• Bid en reflecteer op wat God de afgelopen 30 dagen je heeft   
 laten zien over de Karakalpakken.

Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd 

worden,
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in 
beproeving,

maar red ons uit de greep 
van het kwaad. Want aan U 

behoort het koningschap, de 
macht en de majesteit tot in 

eeuwigheid. Amen. 

dag 30/31   

Notities 

MATTEÜS 6:9-13
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Mijn tempel 
zal heten ‘huis 
van gebed voor 
alle volken’ 

Jesaja 56:7
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Bedankt! 

We zijn aan het einde gekomen van 30 dagen 
bidden voor de Karakalpakken. We willen jou 
bedanken voor jouw gebed. Op deze manier 
ben jij betrokken geweest bij Gods plan van 
redding voor de Karakalpakken. Natuurlijk 
hopen we dat je hier nu niet mee ophoudt, maar 
dat deze dagen juist een motivatie zijn geweest 
om te blijven bidden voor de Karakalpakken of 
andere ongeziene moslimvolken. 

Hierna zag ik dit: een onafzienbare 
menigte, die niet te tellen was, uit 

alle landen en volken, van elke  stam  
en taal. In het wit gekleed en met 

palmtakken in hun hand stonden ze 
voor de troon en voor het Lam. Luid 

riepen ze: ‘De redding komt van onze 
God die op de troon zit en van het 

Lam!’

OPENBARING 7:9&10 
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Find your Frontier 
Je hebt nu een tijd gebeden voor een ongezien moslimvolk. Naast bidden zijn er veel meer mogelijkheden 
om in actie te komen. 

  geven 
  Door ons werk financieel te ondersteunen maak je het mogelijk dat steeds meer onbereikte   
  moslimsvolken de gelegenheid krijgen om het Goede Nieuws van Jezus te horen.

  Meeleven
  Op de hoogte blijven van ontwikkelingen van ons werk in de moslimwereld? Meld je dan aan voor de  
  maandelijkse nieuwsbrief en gebedsmail via info@frontiers.nl

  Ervaren 
  Ervaar zelf het leven in de moslimwereld door mee te gaan op één van onze korte reizen, of ga voor  
  een korte uitzending van één maand tot één jaar.

  Gaan
  Ga zelf voor de lange termijn naar één van deze onbekende volken om het Goede Nieuws en je leven  
  met hen te delen. 

  Help
  Zet je gaven en talenten hier in Nederland in als ambassadeur voor het werk van Frontiers of kom ons  
  team versterken als vrijwilliger. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Kijk op onze website www.frontiers.nl voor de mogelijkheden om te geven, ervaren, gaan en helpen. Graag 
eens persoonlijk met ons verder praten? We horen graag van je via 035-69225588 of info@frontiers.nl.
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Ga dan op weg 
en maak alle 

volken tot mijn 
leerlingen

Jezus

 -   Frontiers NL -  info@frontiers.nl  -  www.frontiers.nl   
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Sta je achter onze visie en wil je 
ons werk financieel steunen? 

Maak dan een bedrag over naar: 
NL 06 INGB 0007 2305 83 
t.n.v. Frontiers Nederland

(alle giften zijn aftrekbaar van de belasting)


