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Bijbelverspreiding in vele talen 

50.000 luisterbijbels 

voor het Midden-Oosten 

 

 

Het afgelopen jaar hebben we luisterbijbels mogen schenken aan het Midden-

Oosten. Deze zijn verspreid onder tal van verschillende bevolkingsgroepen in o.a. 

Baghdad, Jordanië en Jeruzalem.  Alle ontvangers zeiden dat dit geschenk erg waar-

devol is. We waren snel door de luisterbijbels heen en moesten veel mensen te-

leurstellen.  Onder hen zijn velen die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. 

De mensen kunnen in kleine groepen luisteren naar de luisterbijbels, welke van-

wege hun zakformaat overal mee naartoe te nemen zijn. Doordat ze op zonne-

energie werken, kan iedereen altijd naar de Bijbel luisteren. Hierdoor komen velen 

voor het eerst in aanraking met het Evangelie. 

Ons lokale netwerk in het Midden-Oosten heeft aangegeven dat de vraag naar de 

luisterbijbels vanuit de regio momenteel zo enorm groot is, dat er maar liefst 

50.000 luisterbijbels nodig zijn. Deze vraag komt vanuit alle bevolkingsgroepen. 

Wat een zegen dat zoveel mensen verlangen naar Gods Woord! Wat een kans heb-

ben wij om juist deze regio te dienen! Vooral nu... 

Help mee zoveel mogelijk luisterbijbels voor het Midden-Oosten gesponsord te 

krijgen! 

Eén luisterbijbel voor het Midden-Oosten sponsor je door € 35,- over te maken op: 

    NL91 INGB 0000 0674 46  tnv Stg ZBB-Gospel for Guests 

    ovv LuisterBijbels Midden-Oosten 

 

 

 

Levensbelangrijke vragen 
Nu in pocket formaat met bijbelteksten uit de 

Herziene Statenvertaling 

Gezondheid, geld, familie, toekomst – het leven is 
vol vragen. Er zijn ook diepere vragen. Wie ben 
ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? 
Heeft het leven enige zin? Maar de ultieme vra-
gen zijn over God. Bestaat Hij? Hoe is Hij? Kan ik 
Hem kennen en Zijn macht in mijn leven ervaren? 
Zo ja, hoe? Dit boek behandelt deze vragen zon-
der omwegen – en beantwoordt ze eenvoudig, 
helder en direct. 

Papiamento Bijbels HSV StudieBijbels 

Weer leverbaar 



   GEBEDSPUNTEN 

 Dank voor de uitvinding van de luisterbijbel 

op zonne-energie. 

 Dat we de het Midden-Oosten mogen voor-

zien van de enorme hoeveelheid 

luisterbijbels waar om gevraagd is. 

 Dank voor 100 jaar bijbelverspreiding door 

de ZakBijbelBond. 

 Dat de extra kosten van de verhuizing ge-

dekt mogen worden. 
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Dank je voor je onmisbare steun bij de verspreiding van Gods Woord 

De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting 

ZakBijbelBond - Gospel for Guests heeft tot doel 

iedereen die betrokken is bij evangelisatie te 

bemoedigen, te ondersteunen en te informeren 

over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en 

gebedsonderwerpen. 

Stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests is een 

door de belastingdienst erkende Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stich-

ting worden door de belastingdienst geaccep-

teerd als aftrekbare giften. 

KNUFFELS VERTELLEN IN JORDANIË 

 

 

 

 

 

 

Er zijn de afgelopen maanden veel Syrische vluchtelingen neergestreken in Jordanië. 
Bijna alles hebben ze achter zich moeten laten. De kinderen hebben op hun jonge 
leeftijd al veel mee moeten maken. 
 
Graag geven we deze kinderen een pluche knuffel die het Evangelie vertelt. In de buidel 
van deze superzachte beestjes zit een luisterbijbel die de kinderen vertelt over de liefde 
van de Heer Jezus. Hierboven een foto van Syrische kinderen die elk zo’n vertellend 
knuffeldier ontvangen hebben. 
 
Eén ‘vertellende knuffel’ voor een Syrisch kind in Jordanië sponsor je door € 35,- over te 
maken aan: 
 
NL91 INGB 0000 0674 46  tnv Stg ZBB-Gospel for Guests 
ovv Knuffels vertellen in Jordanië 

WE VERHUIZEN 

Komende maand is het zover: ZakBijbelBond-

Gospel for Guests gaat verhuizen. Het pand dat 

we momenteel huren staat sinds een half jaar te 

koop. Na ruim 20 jaar dit pand aan de Beneden-

dorpsweg  in Oosterbeek te hebben gehuurd, 

betrekken we ons nieuwe onderkomen in het 

centrum van Oosterbeek. We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen en 

hopen eind mei verhuisd te zijn. Hierdoor zijn we de komende weken iets minder goed 

bereikbaar dan normaal. Ons telefoonnummer, e-mailadres en postadres blijven na de 

verhuizing ongewijzigd. 

Ivm de verhuizing zijn we gesloten van 11-15 mei.  

IN JOUW KERK/GEMEENTE 

Graag komen we in jouw kerk/gemeente een presentatie geven over het werk dat 

ZakBijbelBond-Gospel for Guests voor onze Heer mag doen. Bel of mail ons om een 

afspraak te maken.  

Ook kun je ons ondersteunen door in jouw kerk of gemeente voor ons te collecteren 

en/of te bidden. We hebben jouw steun hard nodig. 

Wil je deze gebeds– en nieuwsbrief ophangen op jullie prikbord? 


