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WOENSDAG 9 AUGUSTUS – Mauritani-

ërs die zich bekeren tot het christendom,
kunnen wettelijk de doodstraf krijgen. Zij
staan onder extreme druk van familie,
stamleden en moskeeleiders. Bid om
bescherming van nieuwe gelovigen.

16 AUGUSTUS – Toen
Seleka een granaat afvuurde op de kerk
van Jeovani, Dieu en Steven, raakten
de jongens ernstig gewond. Als gevolg
werden hun benen (deels) geamputeerd.
Dankzij uw hulp ontvingen ze van Open
Doors een prothese.

WOENSDAG

DONDERDAG 10 AUGUSTUS – Christelijke ouders vinden het moeilijk om hun
kinderen een christelijke opvoeding te
geven. Bid dat ze Gods hulp en wijsheid
ontvangen.

JEOVANI, DIEU EN STEVEN

de vrijlating van 82 Chibok-meisjes. Bid
voor hun herstel, na lange tijd van
ontvoering.

DJIBOUTI

DONDERDAG 24 AUGUSTUS – Bid ook

voor de andere meisjes die nog vastzitten bij de Boko Haram-strijders. Sommigen hebben tijdens hun gevangenschap
een kind gekregen.

VRIJDAG 11 AUGUSTUS – Christenen

mogen niet samenkomen buiten de traditionele kerken. Bid om bescherming van
christenen die samenkomen in een
ondergrondse kerk.
ZATERDAG 12 AUGUSTUS – Bid voor een

DONDERDAG 17 AUGUSTUS – Open

ommekeer in de harten van radicale moslims die hun christelijke familieleden
vervolgen.

Doors hielp de familie van de jongens
met het opzetten van kleine bedrijfjes.
Jeovani vraagt om gebed: “Bid alsjeblieft
dat ik wijsheid ontvang voor school. Bid
ook dat mijn moeders bedrijfje goed gaat
lopen.”

christenen in Djibouti vasthouden aan
hun geloof, ook als ze onder druk worden
gezet om hun geloof in Jezus Christus af
te zweren?

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
(CAR)

NUMMER 34 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING

MAANDAG 14 AUGUSTUS – Tienduizen-

den christelijke vluchtelingen leven
samen op een klein stuk grond met te
weinig eten en drinken. Kinderen gaan
met honger naar bed. Bid om kracht voor
deze gezinnen. Bid ook dat ze goede hulp
ontvangen.
DINSDAG 15 AUGUSTUS – Pastor Enza

vertelt dat christenen in CAR in angst
leven. “Christenen die wonen in gebieden waar rebellenbeweging Seleka de
macht heeft, leven in grote onzekerheid
en angst”, zegt hij. Islamitische Selekastrijders steken huizen en kerken in
brand, zelfs als er nog mensen binnen
zijn.

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

NIGERIA

NUMMER 12 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
WOENSDAG 23 AUGUSTUS – Dank voor

NUMMER 40 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING

ZONDAG 13 AUGUSTUS – Bidt u dat

DINSDAG 22 AUGUSTUS – Bid voor meer
kerkleiders in Mali, zodat de kerk sterk
blijft staan. Bid dat ze de gelovigen voorgaan in het toepassen van Bijbelse
lessen.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS – Door de komst
van terreurgroep Boko Haram in NoordNigeria, sloegen meer dan twee miljoen
mensen op de vlucht. Er zijn kinderen in
vluchtelingenkampen die geen ouders
meer hebben. Bid om troost voor deze
kinderen. (Zie ook pagina 12 van het
Open Doors magazine)
ZATERDAG 26 AUGUSTUS

VRIJDAG 18 AUGUSTUS – Dank voor

vrouwen als Hannah, die haar leven
weer oppakt na een traumatische ervaring. Bid dat ze psychisch herstelt. (Zie
ook pagina 18 van het Open Doors
Magazine)
ZATERDAG 19 AUGUSTUS – Open Doors
helpt getraumatiseerde vrouwen in de
Centraal-Afrikaanse Republiek. Bid dat
het project de vrouwen samenbindt en
de eenzaamheid verbreekt.

MALI

Gevluchte christenen dreigen om te
komen van de honger. Lokale kerken vangen zoveel mogelijk vluchtelingen op,
maar hebben onvoldoende middelen om
voor duizenden mensen te zorgen. Bidt u
mee dat er voldoende hulp komt? (Zie
ook pagina 19 van het Open Doors
magazine)
ZONDAG 27 AUGUSTUS – Islamitische
Fulani-herders proberen door het hele
land christelijke dorpen weg te vagen. Ze
steken woningen in brand en vermoorden christenen. Bid om bescherming.

NUMMER 32 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
ZONDAG 20 AUGUSTUS – De Malinese
bevolking is overwegend moslim. De
gemeenschap is als geheel steeds meer
geradicaliseerd. Bid dat de moslims op
een positieve manier in aanraking komen
met christenen.
MAANDAG 21 AUGUSTUS – De meeste

christenen wonen in het zuiden van Mali.
Ze voelen zich bedreigd door de islamitische militanten, die daar nog steeds
enkele gebieden bezitten. Hun aanvallen
vormen voor christenen een bedreiging.
Christenen zijn minder welkom dan
vroeger.
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Roep Mij te hulp in
tijden van nood,
Ik zal je redden,
en je zult Mij eren.
Psalmen 50:15

VRIJDAG 23 JUNI – Het is lastig voor buitenlandse christenen in Koeweit om de
benodigde registratie voor hun kerkgemeenschap te verkrijgen. Bid om moed
en doorzettingsvermogen.
ZATERDAG 24 JUNI – Pastor Emmanuel

Masih werkt in Koeweit onder arbeiders
uit Pakistan en India. “Mensen staan erg
open voor het evangelie”, zegt hij. Dank
en bid voor zijn werk.

EMMANUEL MASIH

BID VOOR
VERVOLGDE
CHRISTENEN
IN AFRIKA

COMOREN

NUMMER 42 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
MAANDAG 26 JUNI – “Drie dagen nadat
ik christen werd, brandde mijn huis af”,
zegt een christen uit de Comoren. “Het
voelde als een test in geloof. De gebeurtenis heeft mijn geloof versterkt.”
DINSDAG 27 JUNI – “Bid dat ik een goed
moment vind om mijn familie te vertellen
over mijn nieuwe geloof”, zegt een christen uit de Comoren. Wat zou het mooi
zijn als zijn familie ook de Here Jezus
leert kennen.
WOENSDAG 28 JUNI – “Ze schelden ons

KOEWEIT

NUMMER 38 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
DONDERDAG 22 JUNI – Buitenlandse
christenen mogen op een aantal omheinde
locaties bijeenkomen, maar vaak zijn deze
plekken te klein voor het aantal gelovigen.
Bid voor een oplossing.

ZONDAG 25 JUNI – Vandaag is de laatste
dag van de ramadan. Bid voor de Koeweiters die de afgelopen periode hebben
gebeden, gevast en oprecht op zoek zijn
naar Allah. Bid dat zij door dromen, ontmoetingen met christenen of op andere
manieren de kans krijgen om de Ware
God te leren kennen.

uit voor verrader. We worden volledig
afgewezen, zelfs vroegere vrienden
negeren ons. Hierdoor leiden we een
eenzaam bestaan”, legt een christen uit.
Bid dat de Here God deze gelovigen
bemoedigt.
DONDERDAG 29 JUNI – Bid dat christe-

nen de moed houden om hun familieleden en vrienden het evangelie te vertellen, zelfs als ze het risico lopen om onder
druk gezet te worden. Bid dat de Here
God harten opent.
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OPEN DOORS

VRIJDAG 30 JUNI – Bidt u vandaag voor

Open Doors-medewerkers in landen
waar christenen worden vervolgd? Soms
nemen ze grote risico’s door op bezoek
te gaan bij broers en zussen, of door een
belangrijk project op te starten.

ERITREA

NUMMER 10 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
ZATERDAG 1 JULI – Christelijke vrouwen
worden in de gevangenis geregeld op
een verschrikkelijke manier misbruikt.
Bid om herstel en genezing van de vrouwen die dit meemaakten.

ETHIOPIË

NUMMER 22 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
VRIJDAG 7 JULI – Christenen in Ethiopië
hebben te maken met vervolging vanuit
de islam en animistische godsdiensten.
Maar er is ook vervolging vanuit de Ethiopische-Orthodoxe kerk. Wie de traditionele kerk verlaat en zich aansluit bij bijvoorbeeld een protestantse kerk, staat er
vaak alleen voor en loopt soms zelfs
gevaar.
ZATERDAG 8 JULI – Evangelisten maken

lange en gevaarlijke reizen om te evangeliseren en christenen te onderwijzen.
Hun vrouwen maken zich vaak zorgen en
moeten alleen zorgen voor een groot
ZONDAG 2 JULI – In maart 2017 overle- gezin. Bid voor deze mannen en vrouden twee christelijke vrouwen, nadat ze wen. Meerdere evangelisten werden de
in hongerstaking gingen. Ze waren mis- afgelopen jaren gedood.
bruikt en wilden hiertegen in opstand
komen. Bid om troost voor hun
KENIA
gezinnen.
NUMMER 18 OP DE RANGLIJST
MAANDAG 3 JULI – Kerkdiensten van CHRISTENVERVOLGING
ongeregistreerde kerken zijn verboden in ZONDAG 9 JULI – De invloed van radicale
Eritrea. Sommige kerkleiders zitten al moslims in Kenia neemt toe en daarmee
meer dan twaalf jaar in de gevangenis, ook het fysieke geweld tegen christenen.
omdat ze een ondergrondse kerk Veel christenen zijn angstig, bid om
bescherming en kracht.
leidden.

DONDERDAG 13 JULI – Terreurgroep al-

Shabaab pleegde drie jaar geleden een
aanval op de woonplaats van de nu
12-jarige Jackson. “Het was verschrikkelijk om alle lichamen te zien. Daarna
bleef ik dromen over wat ik had gezien.”
Jackson ontvangt net als veel andere kinderen traumazorg van Open Doors. Bidt
u dat God de wonden van kinderen heelt?
(Zie ook pagina 4 van het Open Doors
Magazine)
VRIJDAG 14 JULI – Open Doors helpt

christenen in Kenia die getroffen zijn door
geweld. Veldwerkers bezoeken veel
christenen. Ze horen de gruwelijkste verhalen en reizen door gevaarlijke
gebieden.

SOMALIË

NUMMER 2 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING
ZATERDAG 15 JULI – Bijna honderd procent van de Somalische bevolking is
moslim. Toch zijn veel mensen op zoek
naar de waarheid. “Ik liet twee vrienden
een christelijk radioprogramma horen. Ze
zeggen het te haten, maar toch luisteren
ze er elke avond naar”, zegt een bekeerde
moslim.
ZONDAG 16 JULI – Islamitische extremis-

DINSDAG 4 JULI – Bid om bescherming

MAANDAG 10 JULI – Damaris’ man Jack-

van de vele christenen die besluiten het
land te verlaten. De vluchtroute is echter
vaak minstens zo gevaarlijk als in het land
blijven.

son werd in 2012 vermoord door een
woedende menigte, ze waren net een
week getrouwd. Als Damaris hoort dat er
wereldwijd voor haar wordt gebeden,
verandert er iets wezenlijks: “Ik voelde
me weer geliefd en de bitterheid verOOST-AFRIKA
dween.” (Zie ook pagina 16 van het Open
WOENSDAG 5 JULI – Kebi* (19) verliet de Doors Magazine)
orthodoxe kerk en was zo vol van de Here
Jezus dat ze openlijk van Hem getuigde.
DAMARIS
Op een dag werd ze opgewacht door vijf
jongens uit haar voormalige kerk. Ze verkrachtten haar. Bidt u mee dat de Here
God haar herstelt en beschermt? (Zie ook
pagina 14 van het Open Doors Magazine)

DONDERDAG 6 JULI – Open Doors helpt
vervolgde christenvrouwen bij het verwerken van hun trauma. Ze vertrouwen
op de Here God, ondanks wat ze meemaakten. Een deelnemer vertelt: “Als
God er niet was geweest in deze situatie,
had ik echt niet geweten wat ik moest
doen. Het is moeilijk, maar Hij houdt ons
overeind!”

DINSDAG 11 JULI – Bidt u mee voor moslimextremisten? Bid dat ze ontdekken
wie de Here Jezus is.
WOENSDAG 12 JULI – Bid voor de Keniaanse christenen van wie dierbaren zijn
vermoord. Bid dat ze voelen en weten
dat God bij hen is.

ten gebruiken veel geweld en vermoorden christenen zodra ze voor hun geloof
uitkomen. Bid dat dit geweld stopt.
MAANDAG 17 JULI – Dank dat de Here
God Zijn kerk bouwt, dwars door de verdrukking heen. Bid dat er christelijke leiders opstaan en gaan samenwerken om
meer Somaliërs over Jezus Christus te
vertellen.

SOEDAN

NUMMER 5 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
DINSDAG 18 JULI – Het wordt steeds
gevaarlijker om onze broers en zussen in
Soedan te ondersteunen. Bid om Gods
wijsheid en hulp in het vinden van manieren om de Soedanese kerk bij te staan.
WOENSDAG 19 JULI – Dank de Here God
dat Zijn kerk blijft bestaan, ook daar waar
vervolging is. Bid om krachtige leiders
binnen de kerk.

		

DONDERDAG 20 JULI – Dank voor de vrij-

lating van Hassan Kodi en Abdulmonem
Abdulmawla. Naar omstandigheden gaat
het goed met hen. Hassan: “God is goed!
Ik ben de Heer zo dankbaar.” Bid voor
andere christenen die zonder eerlijk proces vastzitten.

HASSAN KODI

VRIJDAG 21 JULI – Het huis van kerkbewaker Azhari Tambra is overvallen door
de politie en gewapende rebellen. Op dat
moment waren zijn vrouw en drie kinderen (van 2, 4 en 6) thuis. De rebellen werden gearresteerd en twaalf uur vastgehouden in de cel. De vrouw en kinderen
bleven ongedeerd, maar hun spullen en
delen van het huis zijn vernietigd.
ZATERDAG 22 JULI – De politie heeft
stukken land rond de kerk en het huis van
Tambra’s gezin in beslaggenomen. Veel
mensen kunnen niet meer terug naar hun
huis. Bid om nieuwe huisvesting, en rust
en vrede in dit gebied.

TANZANIA

NUMMER 33 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
ZONDAG 23 JULI – Er is ingebroken in
een katholieke kerk in Tanzania. De inbrekers staken vier priestertoga’s in brand. Ze
lieten ook een briefje achter, waarop stond
dat ze terugkomen om twaalf mensen te
vermoorden. Bid om bescherming.
MAANDAG 24 JULI – Mary’s man Elias
werd vermoord door radicale moslims.
“Ik vind het vreselijk dat mijn kinderen nu
geen vader meer hebben. Ze hebben
hem nodig. Ik doe mijn best om hen
alleen op te voeden, maar het maakt me
erg verdrietig”, zegt ze.
DINSDAG 25 JULI – “Toch dank ik God,

want Hij geeft me kracht en zorgt ervoor
dat ik nooit met honger naar bed ga. Mijn
droom is om een eigen bedrijf te hebben,
zodat ik mijn kinderen kan bieden wat ze
nodig hebben”, zegt Mary. Bid om Gods
zegen voor deze vrouw en haar
kinderen.

ALGERIJE

NUMMER 36 OP DE RANGLIJST
HRISTENVERVOLGING
WOENSDAG 26 JULI –
De 34-jarige
Samir Chamek kreeg celstraf, omdat hij
de islam en de profeet Mohammed zou
hebben beledigd in een Facebookbericht.
“Ik heb uitgelegd dat ik alleen maar een
bericht van iemand anders deelde. Ik kan
helemaal niet goed met computers overweg en ik spreek slecht Frans”, zegt de
christen.

>> GEBEDSKALENDER

TUNESIË

NUMMER 29 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
DINSDAG 1 AUGUSTUS –

Kerkleider
Jacoub* heeft ernstige longproblemen.
De 29-jarige christen komt uit een moslimgezin. Bid dat de Here God hem
geneest.

WOENSDAG 2 AUGUSTUS – Bid voor een

DONDERDAG 27 JULI – Dorpsoudsten en

kleine Tunesische kerk waar voornamelijk moslimbekeerlingen komen. Dank dat
moslims in dit islamitische land tot geloof
komen in de Here Jezus.

imams zetten mensen onder druk om te
scheiden van hun christelijke partner. Bid
om een zegen over de huwelijken, zodat
christenen het geloof in de Here Jezus
met hun partner kunnen blijven delen.

DONDERDAG 3 AUGUSTUS – Bid voor
vrouwen als Maysam* die na hun bekering door hun familie worden mishandeld
of opgesloten.

EGYPTE

NUMMER 21 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
VRIJDAG 28 JULI – Dank dat Egyptische
christenen willen blijven getuigen van
Gods liefde, ondanks de aanslagen van
de afgelopen periode. Bid dat de overlevenden
hun
aanvallers
kunnen
vergeven.
ZATERDAG 29 JULI – Er zijn veel moslims

die zich schamen voor de geradicaliseerde moslims die christenen aanvallen. Een bekende islamitische schrijfster
heeft zelfs een kerk bezocht. Bid dat ze
de Here Jezus leert kennen.
ZONDAG 30 JULI – De schrijfster zegt:

“Een christelijke vrouw bad jaren voor
mijn zieke zoontje. Er zijn christenen die
me op een onvergetelijke manier hebben
geholpen. Jullie houden echt onvoorwaardelijk van mensen.” Bid dat christenen dit getuigenis blijven uitdragen.

OPEN DOORS

LIBIË

NUMMER 11 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
VRIJDAG 4 AUGUSTUS – Er zijn christelijke werkers in het land die het evangelie
delen met mensen om hen heen. Bid dat
hun werk veilig kan voortbestaan.
ZATERDAG 5 AUGUSTUS – In Libië
wonen veel christelijke gastarbeiders.
Het is voor hen onveilig in het land; er zijn
gevallen bekend van ontvoeringen en
mishandeling. Bid om bescherming.
ZONDAG 6 AUGUSTUS – Sinds kort is
een christen op zoek naar contact met
andere gelovigen. Tien jaar geleden werd
hij christen. De man hoopt dat zijn geloof
groeit als hij met andere Libische christenen in contact komt.
MAANDAG 7 AUGUSTUS – Officieel mag
je in Libië christen zijn. Toch wordt het als
een grote belediging gezien als een moslim zich bekeert tot het christendom. Bid
om bescherming van de moslims die
christen worden.

MAANDAG 31 JULI – Wilt u vandaag bid-

den voor Open Doors-medewerkers in
Nederland? Bid dat we het verhaal van de
vervolgde kerk op een goede manier doorvertellen in Nederland en Vlaanderen.

MAURITANIË

NUMMER 47 OP DE RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING
DINSDAG 8 AUGUSTUS – Evangelisatie
wordt door de staat als een misdaad
gezien. Elke christelijke activiteit buiten
de kerk, is verboden. Bid dat christenen
toch manieren vinden om hun geloof uit
te dragen.

