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GEBEDS- &
NIEUWSBRIEF

Bijbelverspreiding in vele talen

Bereik analfabeten, blinden en auditief lerende mensen in Afrika met God’s Woord door hen 
een complete LuisterBijbel op zonne-energie te schenken.

Alleen al in de 12 maanden na overhandiging luisteren 500-800 mensen naar slechts 1 Luis-
terBijbel in zakformaat. Zulke cijfers worden met gedrukte Bijbels, CD’s, mobieltjes, geheu-
genkaartjes en zelfs grote luisterbijbel-apparaten niet gehaald.

Velen komen op dit moment tot geloof dankzij de beschikbaarheid van deze AudioBijbels 
op zonne-energie.
  
Mede vanwege de afmetingen en het gewicht van deze apparaatjes (67 gram) geven men-
sen deze AudioBijbels graag aan elkaar door. Je kunt op deze manier het gesproken Woord 
van God werkelijk overal mee naartoe nemen. Daarom worden dit soort luisterbijbels ook 
door zendingsorganisaties graag gebruikt!

Met zoveel analfabeten, blinden en andere auditief lerende mensen in Afrika 
kun jij meer dan 800 mensen bereiken  met het Evangelie door ‘maar’ één 

LuisterBijbel te doneren.
Bereik honderden mensen in Afrika met een  AudioBijbel  door € 35,- over te 
maken naar:

Stg ZBB-Gospel for Guests 
NL91 INGB 0000 0674 46 
o.v.v. ‘AudioBijbels voor Afrika’

Dankzij onze goede banden met interker-
kelijke zendingsorganisaties wordt jouw 
geschenk snel overhandigd dáár waar dit 
hard nodig is.

Wildlife Storytellers
Een enorm effectieve manier om het Evangelie 
én geborgenheid te brengen aan kinderen 
over de hele wereld.
» Hoe deel je het Evangelie met een kind 

dat een taal spreekt waar je nog nooit van 
gehoord hebt?

» Wat kun je een jong meisje geven dat uitge-
buit en misbruikt is?

» Hoe stel je een weeskind gerust die zijn moe-
der en vader aan Aids is verloren?

Geef hen iets om van te houden en te knuffe-
len, dat in hun moedertaal tot hen spreekt over 
God’s Woord... geef hen een Wildlife Storyteller.
Wildlife Storytellers - zachte pluche diertjes 
met een Storyteller in hun buideltje - brengen 
wereldwijd gesproken bijbelverhalen aan 
kinderen en volwassenen in hun moedertaal. 
De knuffels kunnen worden geladen met 
ingesproken bijbelverhalen in duizenden talen 
en dialecten. Als je een Wildlife Storyteller aan 
een kind of een volwassene geeft, plaats je iets 
tastbaars in hun handen dat hen blijvend doet 
denken aan Gods’ Liefde.

Ze zijn een uniek en effectief evangelisatiemid-
del om jou en je medechristenen te helpen het 
Evangelie te verspreiden en geborgenheid te 
geven aan kinderen overal ter wereld. Ze zijn er 
speciaal voor gemaakt om overal op de wereld 
een langdurige impact op kinderen te maken. 
Voor kinderen in een crisissituatie en voor 
kinderen die nog nooit over de Heer Jezus 
hebben gehoord; ze kunnen een eeuwigdu-
rend verschil maken.

Het is bewezen dat knuffeldieren psychische 
en emotionele steun geven aan kinderen en 
volwassenen die traumatische ervaringen 
en pijn hebben beleefd. De Wildlife Storytel-
lers helpen arme en zieke kinderen in onder 
andere rampgebieden over de hele wereld om 
Gods’ liefde letterlijk te voelen en te horen over 
de hoop die Hij geeft. Ze kunnen kinderen de 
geloofsbasis geven die ze nodig hebben om 
uit te groeien tot volgers van Christus.

Wildlife Storytellers zijn beschikbaar in duizen-
den gesproken talen. Je kunt ze bestellen via 
www.zakbijbelbond.nl/wildlife+storytellers of 
bellen met 026 3338048.
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GEBEDSPUNTEN

• We danken God dat onze organisatie dit 
werk al 99 jaar mag doen

• We danken God ook voor alle nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van Luis-
terBijbels dankzij onze samenwerking 
met MegaVoice
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De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting 
ZakBijbelBond – Gospel for Guests heeft tot 
doel iedereen die betrokken is bij evange-
lisatie te bemoedigen, te ondersteunen en 
te informeren over nieuwe ontwikkelingen, 
mogelijkheden en gebedsonderwerpen.

Stichting ZakBijbelBond – Gospel for Guests 
is een door de belastingdienst erkende Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan de stichting worden door de 
belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare 
giften.

Dank je voor jouw steun in de verspreiding van Gods Woord

Audio Bible Experience 
19 november

Test zelf uitgebreid de nieuwste luisterbijbels 
en ontmoet ook onze spreker Tom Treseder uit 
Australië. Tom is oprichter van MegaVoice: de 
organisatie die dit jaar hun miljoenste Audio-
Bijbel op zonne-energie hoopt te produceren. 
Deze avond is voor iedereen die geïnteresseerd 
is in/betrokken is bij zending en evangelisatie. 
Reserveren is gewenst: mail je contactgegevens 
en het aantal personen waarmee je wenst te 
komen naar info@zakbijbelbond.nl met in het 
onderwerpveld ‘AudioBible Experience’.
Datum: 19 november (19.30 -21.30 uur). 
Inloop: vanaf 19.00 uur. Toegang: Gratis. Adres: 
Utrechtsestraat 53, Arnhem. Gratis parkeren:  
Aan de weg ‘Onderlangs’. Betaald parkeren: 
Centraal Station (1 min loopafstand).
Inlichtingen: 026 3338048 

Evangelisatie CD God’s Story
“De boodschap van de evangelisatie CD ‘God’s Story: Van Schepping tot Eeuwigheid’ 
heeft een wonderbaarlijk effect op mensen van alle leeftijden ongeacht hun sociale of 
economische status, etnische of culturele achtergrond. De verklaring van dit succes kan 
in drie woorden worden samengevat, ‘chronologisch verhalen vertellen’. Deze dynami-

sche methode is niet nieuw. Momenteel zijn zendelingen wereldwijd weer tot de ontdekking gekomen 
dat de verkondiging van het Evangelie het meest effect heeft wanneer ze dezelfde chronologische 
volgorde van de Bijbelverhalen hanteren naar het voorbeeld van Jezus toen Hij onderweg was met de 
Emmaüsgangers. In feite doet het er niet toe hoe primitief of ontwikkeld een gemeenschap is, de beste 
manier om ideeën aan de man te brengen is langs de weg van het vertellen van verhalen.

De New Tribes Mission ging er toe over om de traditionele missionaire manier waarop het onderwijs 
van de belangrijkste onderwerpen werd gegeven te vervangen door het chronologisch vertellen 
van verhalen. Het onderwijs start met de Bijbelse verhalen van het Oude Testament die wijzen op de 
verloren staat van alle mensen, en over Gods belofte dat eens een Redder zal komen om verlossing te 
bewerken voor de hele mensheid. Na een aantal maanden begint het onderwijs met verhalen uit het 
Nieuwe Testament. Zo kunnen zelfs de eens onbereikte volken Jezus gemakkelijk herkennen als de 
beloofde Redder van God. 

Zendelingen die de Bijbelse verhalen in chronologische volgorde vertellen rapporteren dat in plaats 
van het 20 jaar wachten op de eerste bekeerling van de onbereikte volken nu 80% in slechts enkele 
maanden tot bekering komt - met als teken een veranderd leven! 

De respons op God’s Story komt overeen met de resultaten die de New Tribes Mission vermelden.” 

Aldus de makers van God’s Story

Bestel 50 stuks of meer van 1 taal en betaal maar € 1,50 per CD. Bel hiervoor met 026 3338048.
Meer info: www.zakbijbelbond.nl/evangelisatie+cd

Luisterbijbel met
ingebouwde radio

Helemaal nieuw: Een 
LuisterBijbel met ingebouwde 
radio in zak-formaat. Met 
deze LuisterBijbel/Radio kun 
je een complete Bijbel 
beluisteren welke op een 
intern geheugenkaartje staat 

opgeslagen. Je kunt navigeren tussen de 
Bijbelboeken, de hoofdstukken en de verzen. 
Zelfs een digitale boekenlegger is ingebouwd! 
Met deze LuisterBijbel/Radio kun je ook naar 
10 vooraf gepro-grammeerde frequenties op 
FM/AM/SW luisteren.

Een ideale tool voor missionair gebruik op 
het zendingsveld. Het vooraf instellen van de 
radiofrequenties en laden van de LuisterBijbel 

doen we op verzoek van de afnemer. Daarom is 
het minimum aantal af te nemen LuisterBijbel/
Radio’s 25 stuks. Deze LuisterBijbel met 
ingebouwde radio is binnenkort leverbaar. 
Bestellingen zijn echter nu al telefonisch te 
plaatsen via 026 3338048. Meer info op:
www.zakbijbelbond.nl/luisterbijbels

breaking the silence

Complete Engelse 
Bijbels voor maar € 3,50

We hebben weer een nieuwe 
partij Engelse Bijbels in weten 
te kopen voor een gereduceerd 
tarief. Dit keer is er een grotere 
partij beschikbaar zodat je niet 
snel achter het net kan vissen. 
Je betaalt geen € 4,95 voor een 

complete Engelse Bijbel in deze makkelijk lees-
bare NIV vertaling, maar slechts € 3,50! Deze 
aanbieding geldt alleen voor bestellingen via 
onze webshop op www.zakbijbelbond.nl/
new+international+version en is geldig zolang 
de voorraad strekt.

Kalenders 2014
De kalenders 2014 zijn er weer!

Wandkalender beschik-
baar in 21 talen

Bestel via www.zakbijbelbond.nl/kalenders+2014

Ansichtkaarten-
kalender beschik-
baar in 29 talen


