
We nodigen je uit om te bidden 

voor de Mekong Minorities. 

Dit kan je doen door vijf dagen 

te bidden voor vijf belangrijke 

thema’s. Jouw gebed helpt mee 

om de minderheidsgroepen rond 

de Mekong rivier te bereiken.

De Mekong rivier is een van de 

belangrijkste rivieren van Oost-

Azië. Ze stroomt door China, Laos, 

Thailand, Cambodja en Vietnam. 

Rond de Mekong rivier wonen veel 

verschillende bevolkingsgroepen. 

Veel van deze bevolkingsgroepen zijn 

nog onbereikt met het Evangelie. 

De Zhuang, Bunu, Bulang en So 

zijn vier van deze onbereikte 

bevolkingsgroepen. In deze vijf 

dagen van gebed willen we je 

vragen om specifiek voor deze 

bevolkingsgroepen te bidden, zodat 

er een geestelijke doorbraak mag 

komen bij deze bevolkingsgroepen 

en zij Jezus Christus mogen leren 

kennen.

5x5 Gebed: vijf dagen, vijf thema’s 
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De Zhuang zijn de grootste minderheidsgroep 

in China, maar erg onbekend omdat zij zich 

terugtrekken van de rest van de wereld. De 

Zhuang zijn animistisch, maar staan open 

voor het Evangelie. Toch zijn de Zhuang 

een onbereikte bevolkingsgroep, omdat er 

onvoldoende mensen zijn geweest die het 

Evangelie aan de Zhuang hebben verteld.

Dank voor de openheid van de Zhuang voor het 

Evangelie. Bid voor zendingswerkers die met hen 

het Evangelie delen.

De Zhuang zijn muzikaal en hebben voor bijna 

elke gebeurtenis een lied. Bid voor christelijke 

liederen in hun eigen taal, zodat ook deze liederen 

onderdeel van hun leven mogen worden.

Bid voor de Zhuang-kinderen dat zij op jonge 

leeftijd tot de Heer zullen komen en zullen 

groeien in hun geestelijk leven.

In Zuid-West China wonen de Bunu. Onder 

de Bunu vallen minstens elf verschillende 

subgroepen, elk met hun eigen taal en dialect. 

Vanwege armoede wordt er door de andere 

bevolkingsgroepen op de Bunu neergekeken. 

Verjaagd uit de vruchtbare valleien wonen 

de Bunu hoog in de bergen op moeilijk 

bereikbare plaatsen. De Bunu vereren geesten 

en proberen hen tevreden te stellen door het 

raadplegen van toverdokters, het dragen van 

amuletten en allerlei andere rituelen.

Bid dat God verheerlijkt mag worden door de 

Bunu in elk van hun talen en dialecten.

Bid dat in Jezus’ naam de Bunu bevrijd zullen 

worden van de macht van Satan en dat ze 

verlossing zullen vinden in het bloed van Jezus. 

Bid voor Bijbelgetrouwe, inheemse gemeenten 

onder de Bunu, die vol van de Heilige Geest zullen 

uitreiken naar hun eigen volk.

dag 1 dag 2
BUNUZhUaNG

De heere nu is de Geest; en waar de  Geest van de heere is, daar is vrijheid.2 Korinthe 3:17



De So wonen in Thailand en Laos. Ze wonen  

in moeilijk bereikbare dorpen en zijn vaak erg 

arm. Ze wonen in bamboe hutjes gebouwd op 

palen. De So zijn voornamelijk animistisch, 

gemixt met aspecten van het Boeddhisme. 

Dank voor zendingswerkers die de So opzoeken 

in hun dorpjes. Bid voor bescherming onderweg, 

dat zij goed instaat zijn om deze afgelegen dorpjes 

te bezoeken. 

Bid dat het Evangelie wat gedeeld wordt aan de 

So mag landen in hun hart. Bid dat de So hun 

animistische rituelen kunnen stoppen en volledig 

Jezus Christus kunnen aanvaarden als hun Heer.

De taal van de So is een gesproken taal en staat 

niet op schrift. Bid dat de Bijbel opgenomen kan 

worden op geluidsdragers, zodat ook de So de 

verhalen uit Bijbel mogen horen.

Het berggebied langs de grens van China en 

Birma (Myanmar) is een van de meest diverse 

gebieden ter wereld qua taal en cultuur. Te 

midden van deze met bos bedekte bergen 

wonen de Bulang. Zij hebben eeuwenlang 

afgesloten van de rest van de wereld geleefd 

en het zonder getuigenis van de naam van 

Jezus Christus moeten stellen.

De Bulang zitten gebonden aan de animistische 

rituelen. Keer op keer bezoeken zij de toverdokters 

en proberen ze de geesten tevreden te stellen 

door middel van bloed en voedseloffers. Bid dat 

de Bulang mogen horen over de Verlosser, die 

hen vrijmaakt.

Bid voor de geestelijke leiders van het dorp, dat zij 

als eerste Jezus Christus mogen aannemen en zo 

een voorbeeld zullen zijn voor het hele dorp.

Bid voor zendingswerkers die naar de Bulang 

toegaan en bereid zijn om in primitieve 

omstandigheden te wonen. 

dag 3 dag 4
BUlaNGSO

Bid en bid en bid, tot God 

de hemel opent en naar 

beneden komt. 

R. A. Torrey



Er zijn nog weinig christenen binnen deze 

vier bevolkingsgroepen, maar toch zijn ze 

er! Zij hebben een belangrijke functie in het 

verspreiden van het Evangelie binnen hun 

bevolkingsgroep.

Dank voor de christenen binnen de vier 

bevolkingsgroepen. Bid dat zij een voorbeeld 

mogen zijn voor hun familie en dorpgenoten, 

zodat zij zien hoe het is om in Christus te leven.

Bid voor de huisgemeentes die zijn ontstaan, dat 

zij elkaar mogen bemoedigen en samen mogen 

groeien in geloof. Bid ook voor de leiders van deze 

gemeenten, dat zij standvastig mogen zijn in hun 

geloof.

Bid dat de christenen mogen uitreiken naar de 

mensen om hen heen, zodat er meer mensen het 

Evangelie mogen gaan horen.

dag 5
chRISTENEN

Sta dan vast in de vrijheid waar-

mee christus ons vrijgemaakt 

heeft, en laat u niet weer met 

een juk van slavernij belasten. 

Galaten 5:1

NEXT STEPS
Er zijn nog meer manieren om betrokken 

te zijn bij de Mekong Minorities:

lEER
Verdiep je in de onbereikte bevolkingsgroepen 

rondom de Mekong rivier. Meer informatie kan 

je vinden op www.joshuaproject.net,

www.infomekong.com en www.omf.org

Ga
Wordt zendingswerker in het Mekong gebied, 

er zijn verschillende mogelijkheden om daar 

het Evangelie te brengen. Zo zoeken we 

bijvoorbeeld artsen of mensen die een bedrijf 

willen opzetten in die regio. 

BID
Vraag een gebedsboekje aan over deze 

bevolkingsgroepen. Via info@omf.nl kan je 

verschillende (Engelstalige) boekjes ontvangen, 

waarin deze bevolkingsgroepen omschreven 

staan.


