
Isaan is het plattelandsgebied in 

het Noordoosten van Thailand. Een 

klein percentage van de 22 miljoen 

Isaanse mensen gelooft in de Here 

Jezus. De meeste mensen wijden 

hun leven aan het Boeddhisme en 

geesten- en voorouderverering. Op 

dit moment werkt OMF in Isaan 

met achttien zendingswerkers 

verspreid over negen  districten. 

De focus van het werk is: ‘Bijbelse 

gemeenten op te starten, die zichzelf 

vermenigvuldigen’. Bidden jullie mee 

dat het goede nieuws van de Here 

Jezus werkelijkheid wordt voor de 

Isaanse mensen? 
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In de afgelopen jaren hebben een heel aantal 

Isaanse mensen hun leven aan God gegeven. 

Het is bijzonder om te zien hoe God in hun 

leven werkt. Maar soms is het voor hen 

ook lastig om dichtbij God te blijven in de 

ongelovige wereld waarin ze leven.

Dank God voor de gelovige Isaanse mensen.  

Dank God dat het aantal gelovigen en kerken 

groeit.  

Bid dat de gemeenten en gelovigen groeien in 

vertrouwen op God in alle aspecten van hun 

leven. 

Bid dat de gemeenten in aantal groeien. Bid dat 

Gods stem wordt verstaan door hele families en 

dat zij zich tot God keren. Bid voor christenen 

om deze mensen heen, zodat zij hen kunnen 

begeleiden in het navolgen van Jezus. 

Bid dat nieuw gelovigen standhouden te midden 

van afwijzing van familie en het loslaten van 

oude religieuze gewoonten.

Sinds de start van het OMF team in Isaan 

in 2006 zijn er negen nieuwe gemeenten 

gestart. Sommigen van hen functioneren al 

helemaal zelfstandig, anderen krijgen nog 

hulp van zendingswerkers. 

Dank God voor de gemeenten die in Isaan 

verspreid zijn; in totaal al 600. Dank voor de 

toewijding van christenen om hun gaven en 

talenten in te zetten voor de gemeente en voor 

hun naasten.

Bid dat deze, in de meeste gevallen, kleine 

gemeenten diepgeworteld zijn in Gods woord en 

onderlinge liefde. Bid dat elk gemeentelid zijn of 

haar waarde haalt uit de liefde van God. 

Bid dat de leiders van de gemeenten dienend 

leiden. Bid dat zij andere gemeenteleden ruimte 

geven om taken op zich te nemen en uit te voeren. 

Bid dat de leiders visie hebben om te groeien in 

diepte en aantal.   

dag 1 dag 2
GEMEENTENGROEI

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’1 Johannes 1:9



Het doel van de ontstane gemeente is om te 

groeien, maar ook om te vermenigvuldigen. 

Christenen worden aangespoord om het 

Evangelie ook door te vertellen aan andere 

Isaanse mensen.

Dank voor de gemeenten die actief evangeliseren 

in districten en dorpen waar nog geen gemeente 

is. 

Bid dat deze gemeenten een verlangen krijgen 

om op nieuwe plekken groepen te starten die 

ook weer zelfstandig worden. Bid dat gemeenten 

nieuwe groepen starten, waarbij mensen worden 

geactiveerd om taken op zich te nemen. En bid dat 

deze groepen ook weer nieuwe groepen starten.

Bid dat 2 Timotheüs 2:2 werkelijkheid wordt: 

‘Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij 

hebt gehoord door aan betrouwbare mensen die 

geschikt zijn om anderen te onderwijzen.’

Het boeddhisme en voorouder- en 

geestenverering is in Isaan helemaal verweven 

met de cultuur. Men krijgt alle boeddhistische 

gewoonten en tradities vanuit huis en op school 

mee. Het is voor jonge christenen daarom soms 

lastig om met deze gewoontes te breken.

Dank God voor gelovigen die steeds weer God 

zoeken om hun leven te leven tot eer van God. 

Bid voor gelovigen die het moeilijk vinden om 

met oude gewoonten te breken. Bid dat zij met 

Gods kracht gezond kunnen omgaan met geld, 

werk, relaties, trouw en verslavingen. Bid dat 

gemeenteleden elkaar onderling hierbij helpen 

in liefde en ontferming.

Bid dat gelovigen een voorbeeld zijn voor kinderen 

en jongeren. Bid dat zij Gods liefde leren kennen, 

een goed zelfbeeld krijgen en goede keuzes maken. 

Bid voor de zendingswerkers die binnen het  

OMF-team hierin actief zijn. Bid dat door het 

studentenwerk in Mahasarakham veel studenten 

Jezus leren kennen. Bid dat het Fountain-team 

vrouwen die ongewenst zwanger zijn met Gods 

liefde omarmen.   

dag 3 dag 4
HEILIGINGVERMENIG-

VULDIGING



Vanuit OMF Isaan zoeken we naar verbinding 

tussen de kerken in Isaan, zodat zij elkaar 

kunnen ondersteunen en bemoedigen. 

Dank God voor gemeenten die met elkaar 

verbonden zijn door landelijke kerkverbanden. 

Dank God voor verbondenheid in regio’s. Dank 

God voor de recent gestarte regionale kerkelijke 

commissie van de OMF-gemeenten.

Bid voor goede samenwerking tussen de 

bestaande kerk, nieuwe gemeenten en 

zendelingen – bid dat culturele verschillen 

worden overbrugd en dat met elkaar Gods glorie 

wordt gezocht in alle activiteiten.

Bid dat het getuigenis van gelovige Isaanse 

mensen die elders in Thailand of de wereld 

werken doorwerking heeft in Isaan. 

dag 5
SAMEN-

WERKING

NEXT STEPS
Er zijn nog meer manieren om betrokken 

te zijn bij Isaan!

GA

Ga naar Isaan en verkondig het Evangelie, start 

een gemeente en leid de nieuwe christenen op 

om een gemeente te leiden. Bezoek Isaan voor 

een korte periode en geef bijvoorbeeld Engelse 

les aan de lokale bevolking.

ONDERSTEUN

Volg de blogs van zendingswerkers in Isaan. 

Door de verhalen te lezen en je reactie 

te plaatsen, kan je de zendingswerkers 

bemoedigen en andere mensen aansporen om 

ook bij dit werk betrokken te raken.

BID

Bid voor Thailand en specifiek voor Isaan. 

Vraag het gebedsboekje over Isaan aan door te 

mailen naar info@omf.nl (€1,- excl. portokosten)

‘Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat alles met alle geduld en onderricht.’2 Timotheüs 4:2


