
 

Verdwijning. Susanna, Leah en Marta hebben er alle drie mee te maken (gehad). Susanna’s echtgenoot 
werd ontvoerd en is tot op de dag van vandaag vermist. Ook Leah werd ontvoerd en is nog steeds 
spoorloos. Marta werd door haar ouders verkocht aan een toverdokter. 
 

Marta uit Ethiopië 
 
Marta groeide op in een klein dorp in Ethiopië. De dorpsbewo-
ners hangen een geloof aan dat een combinatie lijkt van de is-
lam en een traditionele religie. In dorpjes als deze komt het 
voor dat een toverdokter om een gift vraagt van de dorpelingen 
als betaling van de ‘geestelijke bescherming’ die hij hen biedt. 
Dat kan geld zijn, goederen, maar ook... mensen. 
 
Toen Marta nog heel jong was, eiste de toverdokter in haar dorp het meisje voor zichzelf op. Haar 
ouders stonden dat toe. We weten niet precies hoe haar leven in de periode daarna was, maar we 
hoorden dat dit meisje verschrikkelijk lijden onderging. Want iemand die opgeëist wordt door een to-
verdokter, wordt zowel zijn vrouw als zijn slaaf. 
 
Geheime gelovige 
Marta had een tante die christen was. Zij bezocht het meisje zo vaak ze kon en deelde dan voorzichtig 
het evangelie met haar. Op een gegeven moment besloot Marta haar leven aan de Here Jezus te geven. 
In de maanden daarna bezocht het meisje regelmatig kerkdiensten. Op een gegeven moment ontdekte 
haar familie dat Marta christen was geworden. Elke keer als Marta hen belde, deelde ze het evangelie 
met hen. Hier waren ze niet erg enthousiast over. 
 
Een grote leugen? 
Na een tijdje werd Marta ernstig ziek. Om te bewijzen dat het christendom één grote leugen is, sleepte 
haar broer Ali haar van moskee naar moskee om voor haar te laten bidden. Het mocht niet baten, 
Marta’s situatie verslechterde alleen maar. Uiteindelijk bracht Ali haar naar een kerk. Vanaf het mo-
ment dat in de kerk voor haar gebeden werd, trad het herstel in. Ali had nooit geloofd dat iemand  kon 
genezen in Jezus’ naam, maar nu zag hij het met eigen ogen. Hij bekeerde zich ter plekke tot het chris-
tendom. 
 
Sinds die tijd zijn al Marta’s broers en zussen christen geworden. Daarom keerde hun hele gemeen-
schap zich tegen hen. Omdat het gezin niet meer op hulp van het dorp hoeft te rekenen, sturen Marta 
en haar broer al het geld wat ze verdienen naar hun gezin. De vervolging blijft doorgaan en het is finan-
cieel niet altijd makkelijk, maar ze vertrouwen op de Here God als Degene die hen voorziet in wat ze 
nodig hebben. 
 
Gebedspunten 
 

• Dank de Here God voor de wonderen die Hij doet in Marta’s leven. Ze heeft het niet altijd even 
makkelijk, maar Hij regeert. Dank dat Hij Marta en haar familie in Zijn handen houdt en bid dat 
zij dat ervaren. 

• Bid dat Marta en haar familie een lichtend licht en zoutend zout voor hun omgeving zijn. Dit 
wordt hen niet makkelijk gemaakt, maar bid dat ze zich vasthouden aan de Here Jezus. 

• Ethiopië steeg dit jaar op de Ranglijst Christenvervolging. Marta is niet de enige christen die er 
onder druk wordt gezet. Bid dat er in de Hoorn van Afrika meer ruimte komt voor christenen. 

 



 

Leah uit Nigeria 
 
De Nigeriaanse Leah Sharibu was 14 jaar toen ze werd ontvoerd 
door Boko Haram. Inmiddels is ze 17 en nog steeds is ze zoek. Ze 
werd samen met 109 andere schoolmeisjes ontvoerd van haar 
school in de plaats Dapchi, in het noorden van Nigeria. Dat was op 
19 februari 2018. Een maand later konden alle meisjes worden be-
vrijd, behalve Leah. Als enige christen in de groep weigerde ze haar 
geloof in Jezus Christus af te zweren.  
 
Enkele maanden later was er contact met de ontvoerders. On-
danks dat ze met de dood werd bedreigd, hield Leah ook toen vast 
aan haar geloof. De ouders van Leah roepen op tot gebed voor hun 
dochter, dat de Here Jezus haar zal beschermen en haar hart zal 
bewaren. Ze hopen vurig op haar vrijlating. 
 
Binnenkort, op 14 mei, ‘viert’ Leah haar 18e verjaardag. Helaas is er geen signaal dat erop duidt dat ze 
binnenkort vrij komt. Haar familie en vrienden vragen zich vertwijfeld af of de Nigeriaanse regering en 
de wereld ‘hun Leah’ is vergeten. 
 
Open Doors roept christenen in Nederland en wereldwijd op specifiek te bidden voor de vrijlating van 
Leah Sharibu. In het geloof dat gebed kracht geeft en een doorbraak zal uitwerken. Bid je mee? 
 
Gebedspunten 
 

• Vraag de Here God Leah te beschermen en te zegenen op de plek waar ze is. Bid om haar 
veiligheid en welzijn op de duistere plek waar ze leeft.  

• Bid voor Leahs familie, zij zijn ten einde raad en missen hun dochter natuurlijk enorm. Bid dat 
er meer duidelijk wordt over haar situatie en bid om haar vrijlating. 

• Bid voor alle christenen die ontvoerd zijn en vermist worden. De Here God ziet hen en weet 
waar ze zijn. Bid dat deze christenen dit ervaren. Bid dat zij iets van Hem mogen laten zien in 
hun omgeving, maar bid ook om hun vrijlating. 

 
  



 

Susanna uit Maleisië 
 
Op 13 februari was het precies vier jaar geleden 
dat de Maleisische pastor Raymond Koh is ver-
dwenen. Hij werd op klaarlichte dag klemgere-
den en meegenomen en sindsdien hebben zijn 
vrouw Susanna en hun twee dochters Esther en 
Elisabeth geen enkel teken van leven meer ver-
nomen.  
 
Susanna – de echtgenote van dominee Raymond – is de wanhoop nabij. “Het is verschrikkelijk om zon-
der informatie verder te moeten leven. We hebben helemaal nooit meer iets van hem gehoord. Dat is 
afschuwelijk. We hebben het nodig te weten wat er is gebeurd. Mijn man zette zich in voor de armen 
in onze stad, hij was pastor van een aantal huiskerken in Kuala Lumpur. Hij was een kerkstichter die 
letterlijk in de praktijk bracht wat hij preekte. Hij kwam zelfs een keer thuis zonder overhemd. Hij had 
het weg gegeven aan iemand anders die het volgens hem meer nodig had. Zo was hij, heel zorgzaam. 
Gericht op de noden van anderen.” 
 
Opheldering 
Met de steun van kerken en advocaten probeert Susanna Koh in Maleisië opheldering te krijgen over 
het lot van haar man. Leeft hij nog? Wat is er met hem gebeurd? “In tegenstelling tot het onderzoek 
dat eerder is gedaan, hebben we nog geen enkele update van de politie gehad. Een speciale eenheid 
onderzocht de verdwijningszaak, maar tot op de dag van vandaag zijn ze niet met een rapport naar 
buiten gekomen.”  
 
In februari 2020 heeft Susanna Koh een rechtszaak aangespannen tegen een aantal voormalig politie-
officieren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. ‘’We kunnen niet anders. We hebben opheldering 
nodig. De advocaten hebben alle informatie aangeleverd, maar een jaar na dato wachten we nog steeds 
tevergeefs op een oproep voor verhoor.” 
 
Gebedspunten 
 

• Bid voor Susanna, Esther en Elisabeth. Zij missen Raymond verschrikkelijk en verlangen naar 
een teken van leven. 

• Bid voor de onderzoeken die naar de verdwijning van pastor Raymond lopen. Bid dat er snel 
meer duidelijk wordt over zijn situatie en verblijfplaats. 

• Bid voor de kerken van pastor Raymond die bang zijn geworden door zijn ontvoering. Bid dat 
de Heilige Geest hen vult met moed en vertrouwen in Hem.  

 
 


