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KOEWEIT

40

DINSDAG 3 APRIL – Bid om volharding

voor moslimbekeerlingen die door hun
omgeving geïntimideerd worden om
terug te keren tot de islam.
35

CENTRAAL-AFRIKAANSE
REPUBLIEK

– Afgelopen
september viel een islamitische militante
groep vanuit Soedan de Centraal-Afrikaanse stad Zemio aan en plunderde er
onder meer de rooms-katholieke kerk.
Duizenden mensen sloegen op de vlucht.
Bid dat zij veilig kunnen terugkeren.
WOENSDAG

4

APRIL

DONDERDAG 5 APRIL – In heel de
Centraal-Afrikaanse Republiek is een
burgeroorlog gaande tussen verschillende gewapende partijen. Bid om vrede
en verzoening.

36

PALESTIJNSE GEBIEDEN

VRIJDAG 6 APRIL – Veel christenen

verlaten de Palestijnse gebieden vanwege
het aanhoudende conflict met Israël en de
opkomst van de radicale islam. Bid om
bemoediging voor hen die achterblijven.

MALI

ZATERDAG 7 APRIL – Bid dat christenen

in de steden Timboektoe, Kidal en Gao
hun kerken, die een paar jaar geleden
verwoest zijn, weer kunnen opbouwen.
38

INDONESIË

ZONDAG 8 APRIL – Conservatief-islamiti-

sche partijen zetten zich in voor beleid dat
gebaseerd is op de streng-islamitische
shariawetgeving. Bid dat de godsdienstvrijheid in het land niet nog verder onder
druk komt te staan.
MAANDAG 9 APRIL – Indonesië is het land

met de grootste moslimbevolking ter
wereld. Dank vandaag voor degenen onder
hen die tot geloof in de Here Jezus komen.
39

MEXICO

DINSDAG 10 APRIL – Bid om bescher-

ming van kerken en kerkleiders in Mexico.
Wie zich uitspreekt tegen de praktijken
van criminele organisaties, loopt kans
bedreigd en aangevallen te worden.

* SCHUILNAAM

45

WOENSDAG 11 APRIL – Christenen met

een moslimachtergrond worden buitengesloten en ondervinden fysiek geweld
van familieleden. Blijven ze christen, dan
wacht hen de doodstraf. Bid dat moslimbekeerlingen in de Verenigde Arabische
Emiraten wegen vinden om hun geloof
met anderen te delen.

AZERBEIDZJAN

DINSDAG 17 APRIL – De overheid in Azerbeidzjan houdt kerken streng in de gaten.
De politie doet regelmatig invallen. De druk
op christenen is zo groot dat zij soms niet
weten wie ze kunnen vertrouwen. Bid dat
ze hun vertrouwen in God niet verliezen.
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OMAN

18 APRIL – Bekeerde
moslims worden vooral onderdrukt door
familie. Zij lopen het risico hun huis, baan
en de voogdij over hun gezin te verliezen.
Bid om kracht en dat ze een getuigenis
zijn voor hun omgeving.
WOENSDAG

41

BANGLADESH

DONDERDAG 12 APRIL – Christenen

worden in toenemende mate in de gaten
gehouden door islamitische extremisten.
Niet-traditionele christenen die samenkomen in huiskerken, worden zelfs regelmatig bedreigd en aangevallen. Bidt u
mee om bescherming? Dank ook voor de
christenen die, ondanks druk vanuit hun
omgeving, blijven samenkomen.

47

BID VOOR DE
TOP-50 VAN DE
RANGLIJST
CHRISTENVERVOLGING

MAURITANIË

DONDERDAG 19 APRIL – Bid dat chris-

tenen in Mauritanië, ondanks de groeiende invloed van de radicale islam,
volharden in geloof.

VRIJDAG 13 APRIL – Christenen van de

Santal-stam zijn extra kwetsbaar, omdat
ze tot een religieuze én een etnische
minderheid behoren. Bid om bescherming van deze mensen tegen geweld en
onteigening van land.
42

37

VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN

ALGERIJE

ZATERDAG 14 APRIL – Het afgelopen jaar

kregen verschillende protestantse kerken
in Algerije van de lokale overheid te horen
dat ze geen samenkomsten meer
mochten houden. Bid voor deze en
andere kerken in Algerije.
43

CHINA

48

BAHREIN

VRIJDAG 20 APRIL – In Bahrein wordt het

verlaten van de islam gezien als verraad
aan de familie en de stam. Bid dat
moslimbekeerlingen vrijmoedig voor hun
geloof kunnen uitkomen.
49

COLOMBIA

ZATERDAG 21 APRIL – Bid om bescher-

ming van christenen die slachtoffer zijn van
criminele organisaties die in verschillende
delen van het land de dienst uitmaken.
50

DJIBOUTI

ZONDAG 15 APRIL –Dank voor de kerk in

ZONDAG 22 APRIL – Christenen met een

China, die ondanks de nu weer toenemende druk vanuit de overheid blijft
groeien.

moslimachtergrond houden hun geloof
vaak geheim. Familie en de gemeenschap
oefenen druk uit om moslimbekeerlingen
om terug te keren naar de islam. Bid dat
geheime gelovigen in Djibouti de kracht
van de Heilige Geest ervaren.

44

SRI LANKA

Vertrouw altijd op
de HEER, alleen op
Hem, want de HEER
is een Rots sinds
mensenheugenis.
Jesaja 26:4

VIETNAM

.

NOORD-KOREA

ZATERDAG 17 FEBRUARI – Bao (33)

MAANDAG 19 FEBRUARI – “Dank voor

verspreidt kinderbijbels. Vorig jaar
leverden hij en zijn team meer dan
100.000 exemplaren af op veel verschillende locaties. Dit is gevaarlijk werk. Bid
om bescherming voor Bao en anderen
die grote risico’s lopen.

uw trouwe gebed voor Noord-Korea”,
zegt de Noord-Koreaanse Esther*. “God
gebruikt uw gebed om vele wonderen te
doen.” Blijf bidden voor dit land dat al 17
jaar bovenaan de Ranglijst Christenvervolging staat.

ZONDAG 18 FEBRUARI – Ook volwassenen leren dankzij de kinderbijbels en
andere christelijke materialen over Gods
Woord. “Bid dat de Bijbels een blijvende
impact hebben op de levens van mensen
uit elke generatie”, zegt Bao.

2

AFGHANISTAN

DINSDAG 20 FEBRUARI – Op internet

informatie opzoeken over het christendom is voor een Afghaan levensgevaarlijk. Bid voor geheime gelovigen in
Afghanistan.
WOENSDAG 21 FEBRUARI – Dank dat

MAANDAG 16 APRIL – Christelijke inwo-

ners worden vaak onder druk gezet om te
stoppen met hun activiteiten. Vorig jaar
vernielden radicale boeddhisten een
nieuwe kerk, ze staken die daarna in
brand. Sinds de opening van die kerk
werd kerkleider Taraka* met de dood
bedreigd door radicale boeddhisten. Bid
om troost en bescherming voor Taraka en
zijn gemeente

1

Afghanen door christelijke radioprogramma’s in aanraking komen met het
evangelie.

SOEDAN

Postbus 47
3850 AA Ermelo
T 0341-465 000
E info@opendoors.nl
I www.opendoors.nl

IBAN NL08 INGB 0000 007733
Voor België: BE82.0000.2241.3868

DONDERDAG 15 FEBRUARI – In het Nubagebergte wonen veel christenen. Ze
worden door de overheid vervolgd om
hun geloof. Open Doors helpt hen via
lokale kerken. Bid dat de hulp allen
bereikt die deze nodig hebben.
VRIJDAG 16 FEBRUARI – Achttien Bijbelschoolstudenten rondden hun studies af.
Ze gaan eropuit om op allerlei plekken
het evangelie te verkondigen. Bid voor
hen en de mensen die ze ontmoeten.

3

SOMALIË

DONDERDAG 22 FEBRUARI – Somalische

BAO

moslims die besluiten Jezus Christus te
volgen, kunnen hierom meteen worden
gedood. Vanwege het gevaar moesten
vijftig christenen afgelopen jaar hun
woonplaats verlaten. Ruim zeventig christenen vluchtten naar het buitenland. Bid
om een nieuw thuis voor deze mensen.
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4

SOEDAN

VRIJDAG 23 FEBRUARI –

Sinds ze
weduwe is, worstelt Seida* om rond te
komen. Haar islamitische familieleden
helpen haar niet. “Ik ben dankbaar dat de
pastors in mijn kerk me altijd bijstaan”,
zegt Seida. “Bid alstublieft dat God voorziet in mijn noden.” (Zie ook pagina 8-9
van het Open Doors Magazine)
5

PAKISTAN

ZATERDAG 24 FEBRUARI – Samen met

haar vader leert Ruhela* lezen en
schrijven. Beiden volgen ook Bijbelonderwijs. Dank dat ze ondanks de risico’s
christen durven te zijn in Pakistan.
(Zie ook pagina 8-9 van het Open Doors
Magazine)

OPEN DOORS

WOENSDAG 28 FEBRUARI – Wilt

u
vandaag bidden voor Open Doors-medewerkers, in Nederland en wereldwijd?
8

IRAK

DONDERDAG 1 MAART – Nog altijd raken

vrijwel dagelijks mensen gewond bij
bomexplosies in de hoofdstad Bagdad.
Dank en bid voor de christenen die
ondanks alle gevaren in de stad zijn
blijven wonen.
9

JEMEN

13

geheime gelovigen op de Malediven. Het
is moeilijk om stand te houden in een
samenleving waar nauwelijks andere
christenen zijn. Bid om standvastigheid
en bid dat christenen elkaar kunnen
ontmoeten en bemoedigen.

christen schreef in een gebed: “Bescherm
de kerk in Jemen. Bescherm ons tegen
elk plan dat de vijand beraamt tegen onze
gezinnen, huwelijken en kinderen.” Bidt u
met deze christen mee? (Zie ook pagina
9 van het Open Doors Magazine)

IRAN

ZATERDAG 3 MAART – Straffen die chris-

tenen het afgelopen jaar kregen opgelegd,
lopen op tot 15 jaar cel. Bid voor de
tientallen Iraanse christenen die gevangenzitten onder erbarmelijke omstandigheden.
ZONDAG 4 MAART – Bid voor Ebrahim

is zich bewust dat zijn leerlingen gevaar
lopen, omdat ze christelijk onderwijs
volgen. “Ik weet dat de vervolging hierdoor toeneemt. Maar ik weet ook dat dit
het juiste is om te doen”, zegt hij. Bid om
bescherming voor christelijke docenten
en leerlingen.
6

ERITREA

MAANDAG 26 FEBRUARI – Pastor Eyal*

zat jarenlang gevangen in een Eritrese
gevangenis. “Het was erg moeilijk. Als ik
eraan terugdenk, begint mijn lichaam te
beven”, zegt hij. Toch gaat hij door met zijn
werk als pastor. Bid om kracht bij dit
werk. (Zie ook pagina 9 van het Open
Doors Magazine)
7

LIBIË

DINSDAG 27 FEBRUARI – Door de burger-

oorlog en de wetteloosheid in Libië,
kunnen criminele bendes en islamitische
strijders christenen ongestraft aanvallen.
Bid om bescherming voor zowel de kleine
groep Libische christenen als buitenlandse christenen die in Libië verblijven.

NIGERIA

18

DONDERDAG 8 MAART – Geweld tegen
christenen in Nigeria door radicaal-islamitische groepen verspreidt zich vanuit het
noorden naar het midden van het land.
Bid dat het geweld stopt.
VRIJDAG 9 MAART – Open Doors onder-

steunt de kerk in Nigeria bij het bieden
van opvang, zorg en noodhulp aan slachtoffers van het geweld. Bid om een zegen
over dit werk.

SYRIË

ZATERDAG 10 MAART – Basima en
Antoon keerden eind vorig jaar terug naar
de Syrische stad Homs. Open Doors hielp
bij het herstel van hun huis dat was beschadigd door een mortiergranaat. Basima: “Ik
ben zo blij. Dit had ik nooit verwacht. Ik
dank God dat Hij jullie heeft gestuurd om
ons te helpen.” Bid voor de christenen die
zijn teruggekeerd naar hun woonplaats.

Firouzi (30) die een gevangenisstraf van
vijf jaar moet uitzitten. Hij heeft al meerdere keren gevangengezeten om zijn
geloof.
11

24
19

TURKMENISTAN

DONDERDAG 15 MAART – De Turk-

meense overheid heeft het drukken en
importeren van christelijke boeken aan
banden gelegd. Bid dat gelovigen in Turkmenistan toegang hebben tot opbouwende christelijke lectuur.
20

JORDANIË

ETHIOPIË

eenheid van de kerk in Ethiopië. Niet
alleen moslimbekeerlingen, maar ook
leden van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
die overgaan tot een niet-traditionele
kerk, worden vervolgd.

TUNESIË

Priscilla Hwang deed onderzoek naar de
situatie van Tunesische christenen. Priscilla: “Velen zijn vanwege hun geloof niet
meer zeker van hun baan, worden
verlaten door familie, vrienden en zelfs
verloofden. Daarnaast zijn ze vaak slachtoffer van verbale, psychische en lichamelijke mishandeling.” Bid om kracht en
herstel voor gelovigen in Tunesië die dit
ervaren.
31

TURKIJE

WOENSDAG 28 MAART – Door de groei-

ende invloed van islamitisch nationalisme
in Turkije ervaren minderheden, onder
wie christenen, steeds meer druk. Bid
voor de kerk in Turkije.
32

KENIA

DONDERDAG 29 MAART – Terreurorgani21

LAOS

TADZJIKISTAN

houdt de overheid religieuze minderheden streng in de gaten. Vooral het
werken onder jongeren is riskant. Bid
voor mogelijkheden voor de kerk om
jongeren met het evangelie in aanraking
te laten komen.

DINSDAG 6 MAART – Moslimbekeerlingen in Saudi-Arabië geloven vaak in het
diepste geheim. Bid voor mogelijkheden
om hun geloof veilig met anderen te
kunnen delen.

NEPAL

ming van gelovigen tegen aanvallen door
radicale hindoes. Zij vinden dat er in
Nepal geen plaats is voor christenen.

een gebedsbijeenkomst sloegen radicale
hindoes Ashutosh in elkaar. Ook werden
hij en zijn gezin uit hun woonplaats
verdreven. De vrouw van Ashutosh
raakte hierdoor haar baan als onderwijzeres kwijt. Bid voor lichamelijk en geestelijk herstel van Ashutosh en zijn gezin.

OEZBEKISTAN

25

groeiende aantal moslims dat tot geloof
in de Here Jezus komt, ondanks de moeilijkheden die zij daardoor ondervinden.

22

16

Gam Seng en Dumdaw Nawng Lat.
Deze christenen werden vorig jaar gearresteerd, omdat ze een journalist hadden
gewezen op een kerk die gebombardeerd
was. Ze werden veroordeeld voor respectievelijk twee en vier jaar gevangenis.

WOENSDAG 21 MAART – Bid om bescher-

ZONDAG 18 MAART – In Tadzjikistan

BASIMA EN ANTOON

MYANMAR

DINSDAG 20 MAART – Bid voor Langjaw

VRIJDAG 16 MAART – Dank voor het

ZATERDAG 17 MAART – Bid vandaag voor
christenen in Laos, die vanwege hun
geloof uit hun woonplaatsen verjaagd zijn.

INDIA

SAUDI-ARABIË

29

MAANDAG 26 MAART – Bid vandaag voor

DINSDAG 27 MAART – De journaliste

WOENSDAG 14 MAART – Bid vandaag
voor kinderen uit christelijke minderheden in Vietnam die vanwege hun geloof
op school gediscrimineerd worden of
zelfs niet welkom zijn op school.

MAANDAG 5 MAART – Onderweg naar

12

SUSANNA, DE VROUW VAN RAYMOND
KOH, SPREEKT MENIGTE TOE

VIETNAM

VRIJDAG 2 MAART – Een Jemenitische

10

ZONDAG 25 FEBRUARI – Ruhela’s docent

DINSDAG 13 MAART – In het dorp Kom
El-Loufy wonen zestienhonderd koptische
christenen. Al vijf jaar lang kunnen zij geen
gebruikmaken van hun kerkgebouw als
gevolg van de vijandige houding van plaatselijke moslims en onwil van de overheid
om de nodige vergunning te geven. Bid
dat ze weer kunnen samenkomen.

30
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15

RUHELA

MALEDIVEN

WOENSDAG 7 MAART – Dank voor de
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MALEISIË

DONDERDAG 22 MAART – Officieel is
Nepal een seculiere staat, maar wie zich
tot een ander geloof dan het hindoeïsme
bekeert, pleegt een strafbaar feit. Bid dat
de overheid deze inperking van de godsdienstvrijheid opheft.

26

BRUNEI

satie al-Shabaab voert vanuit Somalië
regelmatig aanvallen uit op christenen.
Bidt u mee om bescherming van
gelovigen?
VRIJDAG 30 MAART – Het afgelopen jaar
werden tientallen christenen gedood
door de aanvallen. Bid vandaag om troost
en bemoediging voor de nabestaanden.

VRIJDAG 23 MAART – Dank en bid voor

de gevestigde (rooms-katholieke en
anglicaanse) kerken die wekelijks samenkomsten houden. De veiligheidsdienst
en argwanende burgers houden christenen nauwlettend in de gaten.
27

QATAR

OPEN DOORS

ZATERDAG 31 MAART – Wilt u vandaag

bidden voor Open Doors-medewerkers,
in Nederland en wereldwijd?
33

BHUTAN

ZONDAG 11 MAART – De Oezbeekse

MAANDAG 19 MAART – Bid vandaag voor

ZATERDAG 24 MAART – Moslims in Qatar

ZONDAG 1 APRIL – Christenen in Bhutan

overheid houdt kerkelijke activiteiten
nauwlettend in de gaten. Regelmatig
doet de politie invallen. Bid om meer vrijheid voor gelovigen om samen te komen.

pastor Raymond Koh. Hij werd een jaar
geleden op klaarlichte dag ontvoerd en is
sindsdien spoorloos. Zijn ontvoering
heeft waarschijnlijk te maken met oude
beschuldigingen dat hij zich zou inzetten
voor het bekeren van moslims.

riskeren de doodstraf als ze christen
worden. Uit angst houden ze hun geloof
geheim. Bid voor deze eenzame
christenen.

hebben dagelijks te maken met discriminatie. Veel christenen mogen geen
gebruik maken van gezondheidszorg en
het openbaar vervoer. Ook kan hen de
toegang worden ontzegt tot scholing of
werk. Bid om kracht en standvastigheid.

17

EGYPTE

28

KAZACHSTAN

MAANDAG 12 MAART – Aanhangers van

ZONDAG 25 MAART – Bid dat gelovigen

Islamitische Staat zijn actief in Egypte en
plegen aanslagen tegen christenen. Bid
dat het geweld tegen christenen stopt.

in Kazachstan kunnen blijven samenkomen, ondanks de steeds strengere
regels en controles door de overheid.

MAANDAG 2 APRIL – Dank voor christenen in Bhutan die toch mogelijkheden
vinden om samen te komen en elkaar te
bemoedigen.

