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GEBEDS- &
NIEUWSBRIEF

Bijbels en evangelisatiemateriaal in vele talen                                                               

Uw Woord, o Here God, is onze gids ten leven;
het is op onze weg een lamp voor onze voet.

Uit liefde wilde U dit groot geschenk ons geven,
dat levend, krachtig Woord, dat heilig is en goed.

Uw Woord is waarheid, Heer, de wijsheid uit de hoge,
dat oorsprong, zin en doel der schepping openbaart.

Dat Woord houdt aan de mens zijn eigen beeld voor ogen,
toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard.

Uw Woord wil echter ook het blijde nieuws verkonden
dat U de liefde bent en heil ons hebt bereid.

Wij weten dat uw Zoon eens stierf voor onze zonden,
en wie in Hem gelooft, die leeft in eeuwigheid.

U toont ons in uw Woord de glorie van uw wezen.
U, d’eeuw’ge, heil’ge God, bent licht en liefde saam.
O God der heerlijkheid, zo waard te zijn geprezen,

wij noemen in de Zoon U bij uw Vadernaam.

Welzalig hij die ‘t Woord der waarheid wil geloven
en door uw Woord en Geest zich willig leiden laat.
Hij geeft de wereld op en zoekt de dingen boven,

waar Christus Jezus is, die boven alles gaat.

In bovenstaand lied getuigt de dichter van de rijke inhoud van de Bijbel; het Woord van God.
Wanneer wij door het geloof in Jezus ook de Bijbel ervaren als Gods Woord, zullen wij door
Gods Geest steeds meer schatten in Gods Woord vinden. In het laatste couplet luidt de 
eerste regel “Welzalig hij die ‘t Woord der waarheid wil geloven”.
In de brief van Paulus aan de Romeinen staat in hoofdstuk 10 vers 9 het volgende :
“Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem (de Heer 
Jezus) uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”. 
In het vervolg van hoofdstuk 10 schrijft Paulus over het brengen van goed nieuws aan hen 
die nog nooit gehoord hebben van de Heer Jezus.

Hoe kan men geloven als men nooit hoort van Gods liefde. 
Wij mogen het evangelie uitdragen, in woord en geschrift. 

De Heer Jezus zegt tot Nicodemus (Johannes 3:16) :
“Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Ja, uw kostbaar Woord, o Here, is een diepe, rijke mijn;
‘t is ons streven, ons begeren, delvers in dat Woord te zijn.

Hieruit schatten te vergaren, houdt een rijke zegen in
en uw Geest wil ons verklaren van elk woord de rechte zin.

Maar niet enkel tot vergaren van die schatten spoort U aan.
Heer, uw Woord getrouw bewaren en te doen sta bovenaan.

Houden w’ook wat wij ontvingen nimmer voor onszelf alleen:
elk spreide uit zijn zegeningen nieuwe zegen om zich heen.  

 FB

Tijdelijk beschikbaar
Complete set van 28 Spaanse Boekjes met elk 
een Bijbelverhaal.
Ideaal voor uw spaanstalige sponsorkindje.
€ 26,60 per set

Prachtige evangelisatie-
kalender Leven

Deze ansichtkaartenkalender is bij 
ons beschikbaar in 29 talen voor 
maar € 1,-

Albanees, Arabisch, Armeens, 
Bulgaars, Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, 
Koermandisch, Kroatisch, Litouws, 
Nederlands, Oekraïens, Perzisch, 
Pools, Portugees, Roemeens, 

Russisch, Servisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, 
Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees

Words of Life Kalender
De Words of Life kalenders zijn 
wandkalenders met Bijbeltekst.
Bij ons beschikbaar voor maar  
€ 0,75.

Albanees, Amhaars, Arabisch, 
Catalaans, Ekegusii, Engels, Frans, 

Hongaars, Litouws, Nederlands, Oekraïens, 
Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, 
Servisch, Spaans, Urdu, Welsh

Dari/Pashtu kalenders zijn vanaf januari 
leverbaar (het Afghaanse Nieuwjaar valt samen 
met het begin van de lente).

Dagboekkalenders en scheurkalenders zijn 
op aanvraag leverbaar. Bel hiervoor met ons 
kantoor: 026 3338048

Evangelisatieuitgave 
HSV

Nieuw Testament in de Herziene 
Statenvertaling. Adviesprijs € 2,50, 
bij ons slechts € 2,00.
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De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting 
ZakBijbelBond – Gospel for Guests heeft tot 
doel iedereen die betrokken is bij evange-
lisatie te bemoedigen, te ondersteunen en 
te informeren over nieuwe ontwikkelingen, 
mogelijkheden en gebedsonderwerpen.

Stichting ZakBijbelBond – Gospel for Guests 
is een door de belastingdienst erkende Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan de stichting worden door de 
belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare 
giften.

Bedankt voor uw steun in de verspreiding van Gods Woord

Gebedspunten
Wil je ons werk in je gebeden meenemen?
• Dank dat we meer en meer vraag krijgen 

naar Bijbels en evangelisatiemateriaal in 
andere talen.

•	 Dank	dat	de	saneringswerkzaamheden	van	
het terrein waar wij gevestigd zijn bijna 
afgerond zijn, zodat we minder oponthoud 
hebben.

•	 Gebed	voor	medewerkers.	We	krijgen	meer	
vraag naar het Evangelie binnen dan we 
kunnen beantwoorden. Echter zijn we nog 
steeds onderbezet.

•	 Gebed	voor	financiën.	Graag	zouden	we	ons	
werk nog verder professionaliseren, maar 
daar is geld voor nodig. Ons werk is afhan-
kelijk van giften.

CD’s met evangelieboodschap
We willen het je graag zo makkelijk mogelijk maken bij het bestellen 
van evangelisatiematerialen.
Dankzij samenwerking met Gospel Recordings Nederland zijn hun 
evangelisatieopnames nu ook in ons magazijn op voorraad.

Het werk van Gospel Recordings Nederland (GRN) dateert van 1965 en behelst het opnemen en 
distribueren van audio opnames met uitleg over het Evangelie d.m.v. spraak en muziek in meer 
dan 6.000 talen. GRN behoort tot de wereldwijde zendingsorganisatie Global Recordings Network 
die haar werk in 1939 begon en inmiddels in 38 landen een basis heeft.

Door het bij ons onderbrengen van CD’s van GRN ontstaat vooral voor evange-
listen, gemeentes/kerken en zendingsorganisaties de unieke mogelijkheid van 
‘one stop shopping’. Naast onze Bijbels, kinderbijbels, traktaten, enz. zijn nu 
dus ook audio-opnames uit voorraad leverbaar en kunnen in één handeling 
besteld worden via www.zakbijbelbond.nl/gospelrecordings

Ga snel naar onze website om te bestellen: www.zakbijbelbond.nl/gospelrecordings of bel ons op 
026 3338048.

Voorraadindicator in 
webshop
We hebben onze webshop 
weer verder verbeterd.
Sindskort geeft onze webshop aan wat er op 
voorraad is en wat niet.

Artikelen met de melding ‘Voorraad: Uit back-
order ✓‘ zijn niet voorradig en proberen we 
voor je te importeren.
Wat je bij ons in backorder plaatst, wordt als 
aparte bestelling verwerkt.

Artikelen met de melding ‘Voorraad: Direct 
leverbaar ✓’ kunnen we direct opsturen.
Vooral erg handig als je haast hebt, omdat je 
nu op grond van beschikbaarheid je bestel-
keuzes kunt maken.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Christy. Tijdens mijn zwangerschap was ik werkzoe-
kend, maar het is in deze tijd moeilijk om iets geschikts te vinden. Na 
de	geboorte	van	mijn	zoon	Rafaël	vond	ik	het	na	2	maanden	wel	mooi	

geweest thuis. Vanaf april doe ik 2 dagen per week vrijwilligerswerk bij de ZakBijbelBond waar ik 
het ontzettend naar mijn zin heb. De eerste dag mocht ik stickeren en na verloop van tijd heeft 
Simon mij steeds meer geleerd hoe alles hier werkt. Nu kan Simon af en toe een dagje vrij nemen 
terwijl de bestellingen toch de deur uit gaan! Dat is iedere dag een leuke uitdaging!

Een persoonlijk dankpunt:
Op 5 & 6 oktober zijn wij, Simon & Willemien, in het huwelijk getreden. We zijn de 
Heer erg dankbaar dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft. Ook kunnen we terug-
kijken op 2 fantastische dagen die we samen met onze familie & vrienden hebben 
mogen vieren.

Aanbieding
KJV Gift & Award Bibles gedurende de hele 
maand december geen € 6,50 maar € 5,00 
per stuk.

NKJV Gift & Award Bibles gedurende de hele 
maand december geen € 6,95 maar € 5,50 
per stuk.


