Bøn for Vest- og Centralafrika
1. Far, vil du lade det lykkes for vores team at skabe enhed
og samhørighed mellem KmH-arbejdet og kirkerne i Elfenbenskysten. (Fil 2,1-2)
2. I nogle samfund er enker tvunget til at gifte sig med deres afdøde mænds brødre. Gud, vi beder om, at du vil tale
disse kvinders sag og sørge for dem. (1 Kor 7,39)
3. Mange fordrevne kvinder i Nigerias flygtningelejre har
modtaget bibler og radioer. Herre, vil du opmuntre dem
til dagligt at lytte til KmHs udsendelser, og vil du kalde og
drage dem til dig. (Rom 10,17)
4. Far, vi beder om, at de, der udfører rituelle drab i Liberia,
må blive stoppet og straffet. Vi beder om, at du vil beskytte
denne nations befolkning og om, at den må finde fred og
håb i dig. (Sl 23)
5. Andre religioner og sekter udnytter den nuværende
fattigdom i Centralafrika til at vinde folks hjerter. Far, vil du
åbne dørene, så de kristne i dette land får mulighed for at
være til hjælp for deres landsmænd. (3 Mos 26)
6. Herre, vi beder om, at du vil give KmH-medarbejderne i
Mali visdom, når de skal besvare spørgsmål fra de kvinder,
som de arbejder iblandt. Må de være afhængige af dig.
(Jak 1,5)
7. Gud, vi beder om, at evangeliet må få så stor indvirkning
på de troende i Cameroun, at de ved din kraft deler frelsens
budskab med dem, de bor iblandt. (Mark 16,15)
8. Herre, vi beder om, at kirken i Gabon må stå sammen
i forbøn for nationen, så uretfærdighed, kriminalitet og
hedenskab må ophøre, og så kirken må fremstå hellig og
ulastelig i dine øjne. (Ez 22,30)
9. Gud, vil du forandre de fædres hjerter, som pga. traditionen tvinger deres døtre til at gifte sig for penge, fordi
familierne har brug for dem. (Ef 6,4a)
10. Far, vil du bevilge en retfærdig proces for alle dem, der
er blevet uretfærdigt fængslet, ud over hele Liberia. Vi beder
om, at dit håb og din fred må være dem nær i deres lidelser.
(Sl 68,6)
11. Herre, vil du opmuntre og styrke iveren blandt vore
teams på tværs af Nigeria. Vil du sørge for, at der må være
nogle frivillige, der melder sig til at oversætte bedekalen-

deren til nogle af de mere end 500 dialekter, der findes i dette
land. (Jos 1,9)
12. Gud, vi beder om, at du vil være med i processen med at
skaffe økonomiske ressourcer og indkomstskabende aktiviteter
til de mange kvinder i Elfenbenskysten, der lever under ustabile økonomiske forhold. (5 Mos 8,18)
13. Almægtige Gud, vi beder for de mennesker, der må sulte
pga. krig, og fordi det i dele af Mali er umuligt at høste afgrøder. (2 Kong 6,25-27)
14. Himmelske Far, vi beder om, at Den Hellige Ånd må skabe
fuldstændig samhørighed mellem kirkerne - Kristi legeme - i
Gabon. (Johs 17,20-23)
15. Herre, vil du udfri både selve landet Cameroun og dets
indbyggere fra det onde. Må mennesker blive sat fri i Jesu navn.
(Matt 6,13)
16. Visse okkulte praksisser i Afrika resulterer i, at kvinder bliver dræbt i forbindelse med menneskeofringer. Far, vil du sætte
en stopper for disse onde skikke. (3 Mos 2-3)
17. Herre, vi beder om, at unge piger og kvinder i Liberia må
stole på dig og vente med tålmodighed på, at du giver dem en
passende livsledsager. (Sl 118,8)
18. Pga. vold i det nordlige Nigeria og andre steder i landet er
mange kvinder, heriblandt enker, blevet hjemløse. Far, vi beder
om, at du vil motivere embedsmænd til at tage disse dødelige
uroligheder alvorligt og gøre noget ved det. (Ordsp 21,1)
19. Herre, vil du give KmH-teamet i Elfenbenskysten visdom,
når de skal danne grupper blandt lyttere i landdistrikterne.
(Ordsp 2,6)
20. Hellige Gud, vi beder om, at du vil manifestere din magt
ved at ødelægge de sataniske altre, højborge og falske guder i
Gabon. (Dom 6,25)
21. Herre, vi beder for det stigende antal enker og forældreløse
børn, der er en følge af konflikten i Mali. Vil du give dem håb
og sikkerhed. (Sl 68,6)
22. Far, vi takker dig for de kvinder, der er blevet frelst gennem
KmH-arbejdet i Benin. (Kol 2,6-7)
23. Gud, vi beder om, at du vil give de liberianske forældre
visdom i opdragelsen af deres børn, så børnene udviser hengivenhed, respekt og ærefrygt for dig, din magt og din hellighed.
(Ef 6,4)

24. I Nigeria har man taget initiativ til et nyt projekt, som
man har kaldt ”Det Levende Håb”, hvor man rækker
ud til kvinder, der har mistet deres ægtefælle, arbejde og
hjem. Vi beder om, at de lokale kristne må støtte dette
arbejde og holde visionen levende og stærk. (Luk 6,38)
25. Vi beder for lyttere til KmH-udsendelserne, som bor
i områder af Mali, der er besat af religiøse ekstremister.
Udsendelserne er ikke blevet forbudt, og nogle fra de
militante grupper tuner ligefrem ind på udsendelserne.
Må Gud tale til alle lytternes hjerter. (Zak 4,6)
26. Far, vi beder om, at du vil udruste KmH-teamet i Gabon med det, de behøver i arbejdet med at række ud til
kvinder med åndelige og fysiske behov. (Hebr 13,20-21))
27. Far, vil du udvirke stabilitet, troskab og fred i familierne i Elfenbenskysten. Mange gifte kvinder lider pga.
utroskab og polygami. (Hebr 13,4)
28. Barmhjertige Gud, vi beder om, at du vil være nær
hos de ældre i Vestafrika, der er blevet forladt af deres
børn. Vil du røre ved disse voksne børns hjerter, så de
gør det rigtige. (Ef 6,2)
29. Far, vi beder om, at du vil gribe ind i de liberianske
kvinders liv, så de får de forfremmelser og de højtrangerede jobs, som de er kvalificerede til. (Ordsp 31,31)
30. Gud, vi beder om, at du ved valgene i Nigeria i
2023 vil lede folk til at stemme på ledere, der tror på dig
og ved, de står dig til regnskab med deres handlinger.
(Ordsp 29,2)
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Højdepunkter fra arbejdet i Vest- og Centralafrika
Bøn er altafgørende! Fælles for KmH-arbejdet i Vest- og Centralafrika er netop teamets optagethed af bøn. Den forener
kvinderne med Gud og med hinanden.
Vores team i Benin arbejder og beder sammen med kvindelige forbedere fra 25 venskabskirker. De beder for kvinders
åndelige udvikling og om udfrielse for dem, der er indfanget
af okkultisme og hekseri. De besøger enker, trængende, ældre,
syge og indsatte i fængsler for at tilbyde dem forbøn og Guds
kærlighed og frelse.
Udover at besøge enker og forældreløse børn sender teamet
i Mali også KmH-udsendelser til både deres eget land og til
Guinea, Burkina Faso og Elfenbenskysten. En lytter delte
følgende med teamet: ”Disse udsendelser både informerer os,
rådgiver os og bringer fred og forsoning ind i vore hjem.”

Forenet i bøn
for Vest- og
Centralafrika

Mange kvinder i Liberia er fattige, uuddannede, ofre for misbrug og uden håb. Men vores KmH-team bringer dem håb,
opmuntring og helbredelse gennem forbøn, KmH-udsendelser, lederudvikling, bibelstudie og oplæring i færdigheder.
Vores team i Nigeria rækker ud til samfundet gennem sundhedsprogrammer og giver praktisk oplæring i, hvordan man
fremstiller sæbe, så kvinderne kan få en indkomst. Hvad angår
kvindernes åndelige behov, så studerer de Bibelen sammen og
beder sammen ved at benytte bedekalenderen. Der bliver også
uddelt bibler og radioer til kvinder i flygtningelejre, som er
flygtet fra deres hjem pga. oprør.
Mennesker i Elfenbenskysten kan nu lytte til både KmH-udsendelser og andre udsendelser fra TWR på fransk. Vores
team hjælper kvinder med at få et tættere forhold til Herren
og med at bede såvel alene som i fællesskab på WhatsApp.
Sammen deler de det gode budskab om Jesus med kvinderne i Elfenbenskysten. Mange af kvinderne har næsten ingen
indkomst, derfor tilbydes kvinderne uddannelse i iværksætteri,
så de på sigt kan opstarte en lille virksomhed, få en indkomst
og på den måde forsørge sig selv og deres familier.
KmH-arbejdet i Gabon foregår både lokalt og internationalt.
Vores team arbejder i de lokale kirker ved at tilbyde forbøn og
støtte. Pga. deres brændende tro på bønnens magt har arbejdet forgrenet sig, så man nu holder bedemøder på fransk via
Zoom og WhatsApp, hvor kvinder fra mange fransktalende
lande deltager.
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