Gebed om vrede en zegen gevraagd
Laten wij de komende zondag bidden
voor het volk van Oekraïne – dat de
Here hen bewaart en dat Hij spreekt
tot het hart van de president van de
Russische Federatie, Vladimir Putin.
Laten wij de Here aanroepen om
vrede!
Dat er een einde mag komen aan het
bloedvergieten.
Gebed om bewaring en zegen
Tegelijk: laten we bidden voor het team van Oleg Ljoebitsj in Norilsk.
Afgelopen dagen werd er in Norilsk een jeugdconferentie gehouden.
Jongeren uit Norilsk, uit de omgeving
van Turuchansk, uit Dudinka, Karaul
en Dixon kwamen samen om uit de
Bijbel te leren en samen te bidden en
te zingen. Laten we danken voor de
mogelijkheden die er waren voor de
jongeren om zo zich te verdiepen in
Gods woord en laten we bidden dat
hun geloof erdoor gebouwd wordt.
Op 7 maart willen Oleg en zijn team
evangelisten een drietal evangelisatiereizen
gaan maken. Evangelist Jevgeny Shchirsky
gaat met een groep jongeren op twee
sneeuwscooters van Norilsk naar het
zuiden, waar ze bijeenkomsten willen
houden in Igarka, in Turuchansk, in Farkovo,
in Shezhnogorsk en in nederzettingen langs
het Khantayskoye-meer. Al met al een tocht
van meer dan 600 kilometer.

Evangelist Alexei Kondratov
gaat met een aantal broeders
op twee sneeuwscooters een
tocht over de toendra maken,
en bezoekt dan de Nentsen
die daar hun rendieren
hoeden.
Oleg Ljoebitsj zelf gaat met
een groep jonge mensen een
tocht maken naar het oosten,
en doet dan de plaatsen Ust-Avam, Volochanka, Katyryk, Novaya,
Khatanga, Novorybnaya en Syndassko aan, en rijdt dat door naar Tiksi, in
Jakoetië. De reis van Norilsk naar Tiksi is hemelsbreed 1600 kilometer
lang, maar de route die ze moeten nemen is bijna 2500 kilometer, en dan

moeten ze ook nog weer terug. Oleg heeft gevraagd om deze reizen in ons
gebed op te dragen aan de Here.
- Dat Hij reiszegen geeft, zodat er veilig gereisd kan worden.
- Dat Hij open harten geeft bij de mensen die door de evangelisten bereikt
worden in de steden en dorpen en ook op de toendra.
- Dat Hij de broeders voorgaat met zijn Geest en dat Hij zo de naam van
de Here Jezus Christus groot wil maken, ook in dat onherbergzame
gebied.
Vanuit Veenendaal geven we deze gebedsverzoeken graag door.
2 maart 2022,
Willem van ’t Spijker, Zendingsconsulent.

