
We nodigen je uit om te bidden 

voor het Diaspora werk. Dit kan 

je doen door vijf dagen te bidden 

voor vijf belangrijke thema’s van 

het Diaspora werk. Jouw gebed 

helpt mee om de Oost-Aziaten 

in Nederland te bereiken met 

Evangelie.

Het Diaspora werk van OMF richt 

zich op Oost-Aziaten die tijdelijk in 

Nederland wonen. Ons doel is om 

hen te bereiken met het Evangelie en 

toe te rusten, zodat zij na terugkeer 

in Oost-Azië het Evangelie kunnen 

delen met hun eigen landgenoten. 

Jouw gebed voor de zendings-

werkers en de internationale 

studenten is nodig! Zonder gebed 

kan dit werk niet gedaan worden. 

Bid daarom mee, zodat wij samen 

met duizenden Oost-Aziaten in 

Nederland God mogen aanbidden.

5x5 Gebed: vijf dagen, vijf thema’s 



In Nederland studeren 75.000 internationale 

studenten. Onder hen zijn ook veel Aziatische 

studenten die in hun thuisland niet de vrijheid 

hebben om naar een kerk te gaan of met 

christenen samen te komen. Velen van hen 

hebben zelfs nog nooit het Evangelie gehoord.

Dank voor zoveel internationale studenten in 

Nederland en voor de mogelijkheid om hen zo 

dichtbij huis het Evangelie te kunnen vertellen. 

Bid voor de studenten als zij hier hun weg 

proberen te vinden en zich aanpassen aan de 

Nederlandse samenleving. Bid voor mensen in 

hun omgeving, die hen tot steun kunnen zijn. 

Bid voor christenen in Nederland, dat zij in 

contact mogen komen met deze internationale 

studenten. Dat zij  zich open zullen stellen om 

hun leven te delen met de studenten en zo Gods 

liefde met hen kunnen delen.

Bid voor openheid in de kerken om studenten op 

te vangen en hen te ondersteunen in hun vragen 

over het geloof.

In het afgelopen jaar hebben een heel aantal 

Chinese studenten hun leven aan Jezus 

gegeven. 

Dank voor studenten die Jezus hebben aan-

genomen als hun Verlosser. Bid voor deze 

studenten, dat zij verder mogen groeien in hun 

geloof.

Bid voor de Diaspora werkers die om deze 

studenten heen staan. Dat zij hen verder kunnen 

toerusten en hen de informatie en training 

kunnen geven die ze nodig hebben.

Bid voor een netwerk van gelovigen voor deze 

studenten. Dat zij ook met elkaar, en in hun eigen 

taal, kunnen bidden en God kunnen zoeken.

dag 1 dag 2
GrOEi iN 
GElOOf

rElAtiEs

Geef aan de gelovigen 
wat ze nodig hebben. 

Wees gastvrij.
Romeinen 12:13



Het Diaspora team in Nederland bestaat nu 

uit drie personen. Zij richten zich op Chinese 

studenten in Delft, Rotterdam en Wageningen.

Dank voor de drie zendingswerkers en de relaties 

die zij hebben met Chinese studenten. Bid voor 

gezondheid, kracht en uithoudingsvermogen in 

de taak die zij doen. Dat zij steeds weer nieuwe 

mogelijkheden mogen zien om met Chinese 

studenten in contact te komen.

Bid voor uitbreiding van het team. Dat er meer 

mensen zijn die Chinese of andere Aziatische 

studenten mogen toerusten in het geloof.

Dank voor de samenwerking met Delft Project en 

IFES. Dat we elkaar tot steun mogen zijn en bid dat 

dit werk tot zegen zal zijn voor de internationale 

studenten. 

Chinese studenten die in Nederland tot geloof 

zijn gekomen worden geholpen om dit weer 

vorm te geven in hun thuisland. Zij worden 

gekoppeld aan een lokale gemeente, zodat 

zij daar weer verder kunnen groeien in hun 

geloof en dit kunnen delen met de mensen 

om hen heen.

Bid voor de voorbereiding op hun terugkeer naar 

China. Dat er een netwerk gevonden mag worden 

door de OMF zendingswerkers dat de studenten 

zal steunen en begeleiden.

Bid voor de terugkeer in China. Dat zij 

niet terugvallen naar de tradities van 

voorouderverering of zelfs atheïsme. Bid dat zij 

sterk zullen staan in hun geloof in Jezus Christus.

Bid voor de studenten die terug zijn in China. 

Dat zij een getuigen mogen zijn in hun werk 

of verdere studie. Dat mensen om hen heen 

nieuwsgierig gemaakt zullen worden door hun 

verandering en getuigenis.

dag 3 dag 4
tEruGkEEruitBrEiDiNG

Ook u moet vreemdelingen 

met liefde behandelen, want 

u bent zelf vreemdelingen 

geweest in Egypte. 

Deuteronomium 10:19



100.000 Chinezen verlaten jaarlijks China en 

er zijn er 10.000 die terugkeren als christen. 

Daarom is het zendingswerk onder deze groep 

mensen zo belangrijk. Zij zijn de toekomst 

van China en zij zijn buiten hun eigen land 

veel makkelijker te bereiken.

In veel Westerse landen wordt Diaspora werk 

gedaan. Recentelijk richt OMF International 

zich ook op Oost-Aziaten in Afrika en Zuid-

Amerika. Dank voor deze mogelijkheden om 

daar ook het Evangelie te delen. Bid voor meer 

zendingswerkers die in die regio willen werken.

Bid voor nieuwe zendingswerkers in alle landen 

waar OMF International werkt, dat ook daar 

de teams mogen groeien en steeds meer Oost-

Aziaten bereikt mogen worden met Evangelie.

Bid voor de christenen wereldwijd dat zij zich 

bewust worden van deze bijzondere, door God 

gegeven mogelijkheid, om het Evangelie te 

delen met Oost-Aziaten in hun eigen land. Dat 

zij zich mogen realiseren dat het opbouwen van 

een relatie met iemand uit een ander land veel 

impact kan hebben in zijn of haar leven, en voor 

de voortgang van het evangelie in Oost-Azië.

dag 5

NEXt stEPs

DiAPOrA iNt.

Wil je graag nog meer betrokken zijn bij 

het Diaspora werk? 

ONDErstEuN 
Ondersteun het Diaspora werk door een 

(maandelijkse) gift. 

ter name van: Stichting OMF international – NL

Terschuur

rekeningnummer: NL36INGB0000493296

Omschrijving: Gift Diaspora L13908

MOBilisAtiE
Vertel anderen over het Diaspora werk van 

OMF en moedig hen aan om betrokken te raken 

bij het Diaspora werk, door te bidden of zelf 

mee te werken.


