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NIGERIA

INDONESIË

WOENSDAG 5 APRIL – Mercy overleefde

MAANDAG 10 APRIL – Als er een aanval

haar ontvoering door Boko Haram. Bid
om kracht zodat ze deze traumatische
ervaring kan verwerken. Inmiddels heeft
ze een eigen bedrijfje opgezet, met hulp
van Open Doors.

plaatsvindt op een kerk, levert dat vaak
trauma’s op bij christenen. Sommigen
durven niet meer naar de kerk. Bid om
bescherming en herstel.
DINSDAG 11 APRIL – Bid voor gouver-

neur Ahok van Jakarta, die wordt beschuldigd van blasfemie. De moslimbevolking
wil van hem af omdat hij christen is.

NOORD-KOREA

WOENSDAG 12 APRIL – Dank voor het

MERCY
DONDERDAG 6 APRIL – Bid voor extremistische groeperingen die christenen
aanvallen, ontvoeren en vermoorden.

OEZBEKISTAN

VRIJDAG 7 APRIL – Bid voor de pastors

die geheime kerkdiensten organiseren.
Elke zondag is het afwachten of er geen
inval is door de geheime dienst. Bid voor
moed, kracht en standvastigheid voor de
Oezbeekse kerk.

MALEISIË

werk van Hwa-Young onder NoordKoreaanse vrouwen. Bid voor bescherming van en onderscheidingsvermogen
voor alle christenen die dit levensgevaarlijke werk doen.
DONDERDAG 13 APRIL – Bid dat de Here
God het hart van leider Kim Jong-un en
zijn andere hooggeplaatste medestanders verandert.

SRI LANKA

ZONDAG 9 APRIL – Pastor Nimal kiest

ervoor om in zijn dorp te blijven. Ondanks
dat hij en zijn gezin worden aangevallen
en dat de politie hem lastigvalt. Dank
voor moed en bid om een zegen voor zijn
werk. (Zie ook pagina 7 van het Open
Doors Magazine)

SYRIË

zijn vaak doelwit van aanslagen, omdat ze
publieke personen zijn. Bid om bescherming van deze christenen.
DONDERDAG 20 APRIL – Pastor uit
Aleppo: “We worden al eeuwenlang
vervolgd. Dat schaadt de kerk niet, maar
dient de kerk.” Bid dat de kerk sterk blijft
staan in deze moeilijke tijd.

vigen niet ontdekt worden en sterk blijven
in hun geloof, ondanks alle tegenstand.
Bid ook voor hun kinderen. Zij moeten
vaak al jong leren het geheim te bewaren.

ZATERDAG 22 APRIL – Bid voor gelovigen

LAOS

ZATERDAG 15 APRIL – Elvin werd
vanwege zijn christenzijn opgepakt en
opgesloten in de gevangenis. Toch keerde
hij na vrijlating terug naar zijn dorp. Bid
dat het getuigenis van Elvin de harten van
zijn dorpsgenoten raakt. (Zie ook pagina
16 van het Open Doors Magazine)

TURKIJE

die als verraders worden bestempeld
omdat ze christen zijn geworden. Hoewel
bekering niet verboden is, staan ze onder
grote sociale druk.

MAURITANIË

ZONDAG 23 APRIL – Bid voor moslims die

in Mauritanië tot geloof komen. Ze lopen
grote risico’s en kunnen de doodstraf
krijgen.

Wij kunnen ons
vol vertrouwen tot
God wenden, in de
zekerheid dat Hij naar
ons luistert als we
Hem iets vragen dat
in overeenstemming is
met Zijn wil.
1 Johannes 5:14

JEMEN

ZONDAG 16 APRIL – Bekeerlingen in het

ETHIOPIË

land kunnen vandaag niet naar de kerk,
want veel kerkgebouwen zijn verwoest.
Ook zijn christenen vaak eenzaam omdat
ze het contact met familie en vrienden
zijn verloren vanwege hun nieuwe geloof.
Bid voor moed en nieuwe contacten.

naar van Markos is vervroegd vrijgelaten.
Bid om bescherming en rust voor het
gezin. “Niemand kan ons beter
beschermen dan God”, zegt Markos’
vrouw Sintayehu.

ALGERIJE

rijnse kerk ondanks vervolging blijft
groeien. Bid om geestelijke groei voor de
nieuwe gelovigen.

* Deze personen heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden de echte
namen niet vermeld.
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IRAN

VRIJDAG 17 FEBRUARI – Een christen die

DINSDAG 21 FEBRUARI – Dank dat in de

deelnam aan een discipelschapstraining
voor vrouwen in Myanmar zei naderhand:
“De lessen hielpen me inzien hoe waardevol ik ben als vrouw; ik voel me geliefd
en gezegend.” Bid dat de vrouwen hun
ervaringen doorgeven aan anderen.

afgelopen jaren zoveel Iraniërs de keuze
hebben gemaakt om Christus te volgen,
dwars door de verdrukking heen. Bid dat
ook in 2017 vele moslims tot geloof
komen in de Here Jezus.

VIETNAM

ZATERDAG 18 FEBRUARI – De vader van
Lea Zin (12) is boeddhist en haar moeder
is christen. Het meisje staat voor de
keuze: welke geloofsovertuiging ga ik
kiezen? Bij een ongeluk is Lea Zin gewond
geraakt aan haar been. Ze heeft van Open
Doors een loophulpmiddel gekregen.

de Vietnamese kerk maakt de overheid
nerveus. Bid om bescherming voor de
nieuwe gelovigen.

ZONDAG 19 FEBRUARI – Christenen met

DONDERDAG 23 FEBRUARI – Voor de

een stammenachtergrond wonen vaak
geïsoleerd en hebben nauwelijks christelijke lectuur in hun eigen taal. Open
Doors-veldwerkers verspreiden bijbels
en christelijke trainingsmaterialen in afgelegen gebieden.

paar honderd christenen in Somalië is het
vrijwel onmogelijk om hun geloof openlijk
te belijden. Bid dat de huiskerken niet
worden ontdekt.

DONDERDAG 16 FEBRUARI – De moorde-

MAANDAG 17 APRIL – Dank dat de Alge-

NIMAL

BID VOOR
ALLE LANDEN
IN DE
TOP-50

SOEDAN

VRIJDAG 21 APRIL – Demas: “We vragen

VRIJDAG 14 APRIL – Bid dat geheime gelo-

AFGHANISTAN

OPEN DOORS
GEBEDSKALENDER

WOENSDAG 19 APRIL – Kerkelijke leiders

onze broeders ver weg om te bidden
voor vrede in Soedan. Blijf bidden dat
God de gelovigen in het Nuba-gebergte
en de mensen in Soedan zal beschermen,
zodat ze gaan geloven in de Here Jezus
en gered worden.”

ZATERDAG 8 APRIL – Bid voor de

etnische Maleisiërs die allen beschouwd
worden als moslim en zich niet mogen
bekeren tot een ander geloof.

DINSDAG 18 APRIL – Christenen worden
regelmatig gearresteerd en vastgezet.
Dorpsoudsten en imams zetten mensen
onder druk om te scheiden van hun christelijke partner. Bid dat christenen zullen
standhouden.

FEBRUARI – APRIL 2017

KENIA

MAANDAG 20 FEBRUARI – Steeds minder

Kenianen gaan naar de kerk. Ze zijn bang
voor aanslagen. Bid dat de Here God
moed geeft aan de Keniaanse christenen.
Bidt u ook voor bescherming?

WOENSDAG 22 FEBRUARI – De groei van

SOMALIË

VRIJDAG 24 FEBRUARI – Kinderen krijgen

verplicht islamitisch onderwijs op school.
Christelijke ouders durven hen niet over
het christelijk geloof te vertellen. Dat zou
de veiligheid van zowel de kinderen als
de ouders in gevaar kunnen brengen. Bid
voor creativiteit voor deze ouders.
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TADZJIKISTAN

ZATERDAG 25 FEBRUARI – Bid om volhar-

ding en kracht voor christenen die in de
gaten worden gehouden door de autoriteiten of die onder druk staan van familie.
Dank voor het Bijbelonderwijs, de
verspreiding van christelijke materialen
en praktische hulp aan christenen.

MYANMAR

		

CENTRAAL-AFRIKAANSE
REPUBLIEK

COMOREN

ZATERDAG 4 MAART – Dank dat Quanizolo en Huguette de aanval op hun kerk
hebben overleefd. Bid dat zij en andere
slachtoffers hun vertrouwen stellen op de
Here God en dat hun geloof blijft groeien.
Bid ook voor herstel van trauma’s. (Zie
ook pagina 12 van het Open Doors
Magazine)

QUANIZOLO

ZONDAG 26 FEBRUARI – Christenen met

een islamitische of boeddhistische
achtergrond staan onder grote druk om
hun geloof op te geven. Christelijke
kinderen worden gediscrimineerd door
docenten en klasgenoten. Het wordt ook
vanwege nieuwe wetgeving moeilijker
voor boeddhisten om een ander geloof,
zoals het christendom, aan te nemen.

MAANDAG 27 FEBRUARI – Bid dat chris-

tenen in de Verenigde Arabische Emiraten
manieren vinden om hun geloof te
delen. Evangeliseren is in dit land bij wet
verboden.

OPEN DOORS

DINSDAG 28 FEBRUARI – Wilt u vandaag

bidden voor alle Open Doors-medewerkers, thuis en op het veld?

COLOMBIA

VRIJDAG 17 MAART – Alle christenen

geloof delen met zijn islamitische familie.
“Bid alstublieft dat mijn familie ook tot
geloof komt in de Here Jezus en dezelfde
vrede vindt die ik vond”, zegt Titus.

staan onder grote druk. Christelijke gastarbeiders worden als slaven behandeld.
Bid dat ze niet bezwijken en vasthouden
aan hun geloof.

OMAN

ERITREA

bekeren tot het christendom staan onder
hoge druk van hun families. Ook moeten
huwelijken en begrafenissen volgens islamitische tradities worden uitgevoerd.

mogen christenen hun geloof belijden,
maar in de praktijk wordt dit hen erg moeilijk gemaakt. Bid dat christenen meer vrijheid krijgen om het evangelie te delen.

Eritrea: “Als christen moeten we leren
onze vijanden te vergeven. Zelfs als ze
ons vervolgen en onze geliefden wat
aandoen. Bid dat de kerk in mijn land leert
te vergeven.”

JORDANIË

ZONDAG 12 MAART – Vanwege de grote

sing voor de grote groepen christenen die
gevlucht zijn en onder moeilijke omstandigheden in vluchtelingenkampen leven.

ETHIOPIË

MAANDAG 6 MAART – Dank dat Guta*

en zijn gezin niet gewond zijn geraakt
toen hun huis in brand werd gestoken.
De gemeenschap zette hen onder druk
om hun geloof in Jezus Christus af te
zweren. Bid dat Guta en zijn gezin
standhouden.

MALEDIVEN

vluchtelingenstroom uit Irak en Syrië,
staat Jordanië onder grote druk. Bid om
Gods leiding en inspiratie voor christenen
die hulp bieden aan vluchtelingen. Bid
ook voor de overheid.

PALESTIJNSE GEBIEDEN

SAUDI-ARABIË

God zich in dromen en op andere
manieren aan moslims openbaart. Bid
om moed en kracht voor hen om hun
nieuwe geloof te kunnen vasthouden in
dit islamitische land.

TANZANIA

Kazachstan radicaliseren en vormen een
bedreiging voor de kerk. Bid dat christenen niet angstig worden, maar dat ze
hun vertrouwen blijven stellen op de Here
God. Bid voor moed en standvastigheid.

referendum over een nieuwe grondwet
kan de verhouding tussen christenen en
moslims nog meer op scherp zetten. Als
de conceptwet wordt aangenomen, is
het aannemelijk dat moslims meer
invloed krijgen in het land. Bid om Gods
leiding en wijsheid in dit proces.

LIBIË

DONDERDAG 9 MAART – Geweldplegers

kunnen ongestraft hun gang gaan. Veel
Libische christenen leven in angst en
worden door familieleden mishandeld om
hun geloof. Ook de jonge Maizah* werd
geslagen omdat ze in de Here God gelooft.
Bid om moed en standvastigheid.

MALI

DONDERDAG 16 MAART – Als gevolg van
terroristische aanslagen is geweld tegen
christenen toegenomen. Bid om vrede in
het land en bid voor christenen die voor
het geweld op de vlucht zijn geslagen
naar het zuiden van het land. Bid om
herstel van dit verscheurde land.

TUNESIË

sche gelovigen die worden vervolgd
omdat ze christen zijn geworden. De
grondwet garandeert godsdienstvrijheid,
maar in de praktijk beschermt ze de
islam. Veel christenen verliezen de hoop
en zien de toekomst somber in. Bid voor
kracht en moed.

Nuzhat* werd een aanslag gepleegd
door moslimextremisten.. Nuzhat vond
herstel bij een Bijbelschool die wordt
ondersteund door Open Doors. Bid dat
de Here God haar volledig geneest.

DINSDAG 14 MAART – Dank dat de Here

Hisham* en Miriam* verlangen allebei
naar vrede in hun land. Hisham is Arabier
en Miriam Joods. “Als Christus in het
middelpunt staat, dan zullen alle
verschillen vervagen”, zegt Miriam. Bid
voor verzoening tussen Joodse en Arabische christenen.

ZATERDAG 25 MAART – Bid voor Tunesi-

MAANDAG 13 MAART – Op de kerk van

staan om een bijbel te bezitten. Bid dat
Saudische christenen toch mogelijkheden
krijgen om de bijbel te kunnen lezen.

WOENSDAG 8 MAART – Een gepland

ZONDAG 19 MAART – Dank dat Casto*
negentien gezinnen helpt om de Here
God beter te leren kennen. Bid dat de
autoriteiten van zijn dorp hem met rust
laten. Eerder werd hij door hen bedreigd.

PAKISTAN

WOENSDAG 15 MAART – Het is niet toege-

DONDERDAG 2 MAART – Veel moslims in

MEXICO

CASTO

vertrouwen voor christenen op de Malediven die eenzaam zijn en geen andere
christenen kennen. Het is op de Malediven
illegaal om christen te zijn. Het is dan ook
bijzonder gevaarlijk om samen te komen.

de media afgeschilderd als sekten. Bid
om kracht voor Turkmeense kerkleiders
die door de overheid nauwlettend in de
gaten worden gehouden.

BAHREIN

WOENSDAG 29 MAART – Esther uit

lijke kinderen die het risico lopen om te
worden geronseld door criminele bendes.
Dank voor de kinderen die in het kinderhuis van Open Doors wonen en hierdoor
geen gevaar meer lopen.

TURKMENISTAN

en hun leiders. Openlijk spreken over de
Here Jezus wordt steeds moeilijker. Bid
dat christenen toch manieren vinden om
over Hem te vertellen.

ZATERDAG 18 MAART – Volgens de wet

DINSDAG 7 MAART – Bid om moed en

VRIJDAG 3 MAART – Kerken worden in

DINSDAG 28 MAART – Bid voor de kerken

ZATERDAG 11 MAART – Moslims die zich

WOENSDAG 1 MAART – Bid voor christe-

KAZACHSTAN

DJIBOUTI

VERWOESTE KERK IRAK

VRIJDAG 24 MAART – De 16-jarige

ZONDAG 5 MAART – Bid voor een oplos-

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

QATAR

VRIJDAG 10 MAART – Titus* wil graag zijn
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BRUNEI

DONDERDAG 30 MAART – Bid voor de

lokale christenen en kerken die onder
toenemende druk staan van de overheid.
Bid specifiek voor kerkleiders die een
voorbeeldfunctie vervullen voor hun
gemeenteleden.

OPEN DOORS

VRIJDAG 31 MAART – Wilt u vandaag

bidden voor alle Open Doors-medewerkers, thuis en op het veld?

BHUTAN

ZATERDAG 1 APRIL – Hoewel Bhutan offi-

BANGLADESH

MAANDAG 20 MAART – Bid om mogelijk-

heden voor christenen in afgelegen
gebieden om een bijbel te ontvangen.
Bid ook om geestelijke groei, zodat angst
en ontmoediging naar de achtergrond
worden verdreven.
DINSDAG 21 MAART – De roep van radi-

cale groeperingen om de sharia in te
voeren, klinkt steeds luider. Bid dat deze
wet er niet komt. Bid ook dat Islamitische
Staat haar acties in het land staakt.

INDIA

ZONDAG 26 MAART – Dank voor
honderden christenen, zoals Pushpa, die
lees- en schrijflessen ontvangen. voor de
honderden christenen die lees- en schrijflessen ontvangen. Hierdoor kunnen ze in
de bijbel lezen en hebben ze meer opties
om een baan te vinden, zodat zij in eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. (Zie
ook pagina 23 van het Open Doors
Magazine)

moslimachtergrond worden vaak door hun
eigen familie onderdrukt. Bid ook voor
christenen zoals Halwa* en haar dochter,
die slachtoffer werden van geweld.

KOEWEIT

MAANDAG 3 APRIL – Officieel geldt er

WOENSDAG 22 MAART – Vluchtelingen
hopen spoedig te kunnen terugkeren naar
hun woonplaats in Irak. Bid voor pastor
Thabet die in Karamles een hulpcentrum
gaat openen om hen op te vangen. (Zie
ook pagina 28 van het Open Doors
Magazine)

vernield en huizen zijn verwoest. Bid om
kracht voor christenen die zich voorbereiden op een lange periode van
wederopbouw.

EGYPTE

ZONDAG 2 APRIL – Christenen met een

PUSHPA

IRAK

DONDERDAG 23 MAART – Kerken zijn

cieel een seculiere staat is, worden christenen afgewezen en vervolgd. Bid dat
christenen sterk staan in de boeddhistische samenleving. Bid dat ze elkaar
kunnen bemoedigen.

vrijheid van godsdienst in Koeweit. Maar
de houding richting niet-moslims wordt
steeds vijandiger. Christenen worden
behandeld als tweederangsburgers. Bid
om echte godsdienstvrijheid.

MAANDAG 27 MAART – Blijft u bidden
voor radicale hindoes die steeds meer
geweld gebruiken tegen christenen? Bid
dat zij tot inkeer komen en ook de Here
Jezus leren kennen.

CHINA

DINSDAG 4 APRIL – In Noordwest-China

wonen christenen met een moslimachtergrond. Zij kunnen niet veilig samenkomen.
Bid om mogelijkheden voor hen om met
anderen over de Here Jezus te spreken.

