
In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers; zou Ik anders 
gezegd hebben dat Ik een 
plaats voor jullie gereed zal 
maken? – Johannes 14:2

WOENSDAG 2 NOVEMBER – Bid om bescherming 

voor christenen in Iran. Zij lopen de komende 

weken extra veel gevaar. Het kan gebeuren dat 

christenen worden gearresteerd omdat ze 

Kerst vieren. 

30   COLOMBIA
DONDERDAG 3 NOVEMBER – Francisco is een 

inheemse christen. Samen met zijn vrouw Luz 

en drie kinderen ervaart hij tegenwerking 

vanuit de traditionele, inheemse gemeen-

schap. Na bedreigingen vanuit zijn eigen 

gemeenschap én guerrillastrijders wonen 

dochter Valentina en zoon Elver in een 

opvanghuis van Open Doors. Een veilige plek 

voor deze twee tieners. 

VRIJDAG 4 NOVEMBER – Valentina, Elver en hun 

ouders en jongere zus vinden het soms best 

lastig dat ze ruim 700 kilometer bij elkaar 

vandaan zijn. Toch is Francisco dankbaar dat 

Valentina en Elver in een veilige omgeving 

opgroeien en goed onderwijs krijgen. Boven-

dien bouwen ze aan hun relatie met de Here 

God. (Lees het verhaal van Valentina en haar 

vader op pagina 8-9 van dit Open Doors 

Magazine.)

OPEN DOORS
ZATERDAG 5 NOVEMBER – Vandaag is het  

vrouwenevent van Open Doors. Wilt u  

bidden voor gezegende ontmoetingen tussen 

vrouwen uit Nederland en de vervolgde kerk?

9   IRAN
DINSDAG 1 NOVEMBER – Elahe*is moeder en 

christen. In de weken rondom Kerst houdt de 

geheime politie christenen extra goed in de 

gaten. Daarom vieren ze ook geen Kerst op 25 

en 26 december. Maar Elahe en de andere 

gemeenteleden zijn niet ontmoedigd door de 

problemen. 
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14   IRAK
ZONDAG 6 NOVEMBER – Nadia en haar gezin 

keerden in 2017 terug naar hun dorp in het 

noorden van Irak. “We wilden wel in Irak blijven 

wonen, maar we zagen gewoon niet hoe dat 

kon. We hebben overwogen om ook te 

emigreren. Toen hoorden we over microkre-

dieten, besloten we een boerderij te beginnen.” 

Dankzij de inzet van Centers of Hope en lokale 

partners krijgen christenen in Irak weer zicht 

op een toekomst in het land.

MAANDAG 7 NOVEMBER – Omdat Nadia en haar 

man besloten te blijven, krijgen ook hun 

kinderen, onder wie de 12-jarige Mimi, de kans 

om op te groeien in hun eigen land en cultuur. 

Bid dat meer en meer christenen – met een 

beetje hulp – mogelijkheden zien om in Irak te 

blijven en zo een licht te zijn. 

DINSDAG 8 NOVEMBER – Wilt u bidden voor Mimi 

en haar ouders? Hun boerderij draait goed en 

ze helpen ook andere mensen om hen heen. 

Bid dat hun getuigenis en liefde andere 

mensen aanmoedigt de Here Jezus te zoeken. 

19   VIETNAM
WOENSDAG 9 NOVEMBER – In 2021 werd de  

Revival Ekklesia Mission (REM), een kerk in  

Ho Chi Minh-stad, beschuldigd van het 

verspreiden van corona. Dit heeft ook grote 

gevolgen voor Loan, de voorganger van die 

kerk. Ze vertelt: “We worden van alle kanten in 

de gaten gehouden. Er is bijvoorbeeld een 

camera voor mijn huis geïnstalleerd en elke 

keer als ik bezoek krijg, geven mijn buren dat 

direct aan de politie door.”

DONDERDAG 10 NOVEMBER – Ondanks alle misver-

standen, de vervolging en de kritiek die de REM 

over zich heen krijgt, blijft de kerk actief. De 

gemeente ontfermt zich over mensen die 

corona hebben en verspreidt zo liefde en vrien-

delijkheid in de omgeving. 

VRIJDAG 11 NOVEMBER – Onze broeders en 

zusters die in de REM zitten, voelden zich op 

een gegeven moment behoorlijk eenzaam. Ze 

hadden het gevoel dat ze in hun eentje tegen 

alle weerstand moesten opboksen. Lokale 

partners van Open Doors hebben nu contact 

met hen en bemoedigen hen met de bood-

schap dat ze naast hen staan en dat de kerk niet 

alleen is.

34   BHUTAN
ZATERDAG 12 NOVEMBER –  In het dorp van Prem* 

zijn de meeste buren boeddhist. Ze willen niet 

dat Prem en zijn gezin een huis bouwen. Het 

gezin is christen en daardoor kwetsbaar. 

ZONDAG 13 NOVEMBER –  Wilt u bidden voor 

Bhutanese christenen? Zij mogen geen ruimtes 

of gebouwen afhuren voor christelijke activi-

teiten. Hierdoor zijn veel huiskerken die geen 

andere mogelijkheid zien dan te sluiten. 

MAANDAG 14 NOVEMBER –  Bid voor Sonam* en 

haar twee zoons. Ze wordt door haar ouders 

onder druk gezet om haar geloof in de Here 

Jezus los te laten. 

12   MYANMAR
DINSDAG 15 NOVEMBER – In verschillende 

provincie brandden afgelopen jaar kerken af 

tijdens de burgeroorlog. Dit ontmoedigt chris-

tenen en maakt hen boos, want voor velen is 

het kerkgebouw het symbool van hun geloof: 

ze zijn er erg aan gehecht. Bid dat deze gelo-

vigen ervaren dat de echte kerk bestaat uit een 

groep gelovigen, waar zij ook samenkomen. 

WOENSDAG 16 NOVEMBER – Bid voor de gelovigen 

die huis en haard moesten achterlaten toen de 

militairen dichter bij hun woonplaats kwamen. 

Sommigen wonen nu al sinds januari niet meer 

thuis en het wordt steeds moeilijker om aan 

eten en drinken te komen. De junta houdt 

sommige voedseltransporten tegen uit angst 

dat ze hun tegenstanders zullen voeden.

DONDERDAG 17 NOVEMBER – Win Tin*, een lokale 

partner van Open Doors, vertelt: “Sinds de 

staatsgreep zien we steeds vaker jongeren die 

high zijn en verslaafd aan drugs. Het is soms 

niet veilig meer op straat en de misdaad neemt 

toe. De junta zorgt ervoor dat jongeren makke-

lijk aan drugs kunnen komen zodat ze verslaafd 

raken en niet terug kunnen vechten.” 

27   MAROKKO
VRIJDAG 18 NOVEMBER – Christenen in Marokko 

zijn relatief vrij om hun geloof aan te hangen, 

maar ze hebben wel te maken met tegen-

werking vanuit de autoriteiten. Bid vandaag 

alstublieft voor Abd*, hij wordt regelmatig 

door de autoriteiten gevolgd vanwege zijn 

geloof. Dit legt druk op hem.

ZATERDAG 19 NOVEMBER - Meriam* wil haar 

omgeving heel graag over de Here Jezus 

vertellen, maar ze weet niet goed hoe. Bidt u 

mee om kansen en geopende deuren?

ZONDAG 20 NOVEMBER - Prijs de Heer met Asthi*. 

Hij heeft een geweldige zomer achter de rug 

waarin hij veel kon werken met medegelo-

vigen om elkaars geloof te versterken. 

43   MEXICO
MAANDAG 21 NOVEMBER - Bid om wijsheid en 

integriteit voor de Mexicaanse regering en 

president Andres Manuel López Obrador. Bid 

dat zij niet meegaan in de corruptie en georga-

niseerde misdaad in Mexico.

DINSDAG 22 NOVEMBER - Bid om vrede in Mexico. 

Het land staat op de vierde plek van de lijst met 

193 landen waar georganiseerde misdaad 

onveiligheid veroorzaakt. Daarnaast zijn  

1,9 miljoen Mexicanen werkloos, dit brengt 

ook problemen met zich mee.
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WOENSDAG 23 NOVEMBER - Bid voor Mexicaanse 

vrouwen (en hun families) die lijden onder 

geweld. De Verenigde Naties heeft Mexico 

bestempeld als een van de meest gevaarlijke 

landen voor vrouwen. Dagelijks worden 

gemiddeld tien vrouwen in Mexico vermoord; 

dit aantal is verdubbeld in de laatste vijf jaar. 

28   INDONESIË
DONDERDAG 24 NOVEMBER - De 16-jarige Evelyn 

liep ernstige brandwonden bij de aanslagen op 

Palmzondag vier jaar geleden. Ze is daardoor 

erg onzeker. Ze draagt altijd shirts met lange 

mouwen en lange broeken om te voorkomen 

dat onbekenden vragen stellen of dat anderen 

meelevende opmerkingen maken. Bid dat ze 

inziet dat de Here God veel van haar houdt. 

VRIJDAG 25 NOVEMBER - Toen Sumi op haar veer-

tigste tot geloof kwam, kon ze niet lezen. Met 

behulp van haar voorganger leerde ze toch de 

Bijbel begrijpen en nu (ze is inmiddels in de 

zeventig) heeft ze de hele Bijbel al een paar 

keer gelezen! 

KINDEREN IN DE VERVOLGDE KERK
ZATERDAG 26 NOVEMBER – Bid dat het rapport A 

Generation at Risk mensen de ogen opent voor 

de verwoestende gevolgen van geloofsvervol-

ging bij kinderen. (Lees meer over dit rapport 

op pagina 4-7 van dit Open Doors Magazine.)

ZONDAG 27 NOVEMBER – Dank dat christelijke 

ouders zich gesteund weten door gebed en 

praktische hulp door partners van Open Doors.

MAANDAG 28 NOVEMBER – Vraag de Here God 

Zich te ontfermen over jongeren die zich 

eenzaam, verward en angstig voelen als ze 

vijandig worden behandeld om hun geloof.

DINSDAG 29 NOVEMBER – Bid om veilige gezinnen 

waar kinderen geborgenheid ervaren en zich 

kunnen ontplooien als gelovige jongens en 

meisjes.

OPEN DOORS
WOENSDAG 30 NOVEMBER - Bid voor alle veldwer-

kers die de mooie, maar zware taak hebben om 

vervolgde christenen ter plekke te 

ondersteunen. 

17   CHINA
DONDERDAG 1 DECEMBER – Toen Chinese politie-

agenten een christelijke groeps-chat van 

Zeng* en zijn vrouw ontdekten, ondervroegen 

ze hem daarover. “Ik geloof in Jezus Christus, 

maar wat is er mis mee dat ik bid om vrede voor 

het land waar ik van houd?”, reageerde Zeng. 

De politie was onder de indruk. “Als jouw 

geloof zo opbouwend is, blijf het dan belijden. 

Maar deel het niet met buitenlanders”, was hun 

verzoek.

VRIJDAG 2 DECEMBER – Patrick* en zijn vrouw 

werken onder boeddhisten in het zuidwesten 

van China. Hun werk is moeilijk en het stel voelt 

zich ver verwijderd van andere christenen. “Het 

grootste obstakel is dat we ons ontzettend 

geïsoleerd voelen. We doen al jarenlang alles 

alleen”, vertelt Patrick.

ZATERDAG 3 DECEMBER – Ooit was Eysa* moslim. 

Hij en zijn gezin zijn al jaren christen. Ze wonen 

in een van de meest afgelegen delen van China 

en kunnen alleen in het geheim over hun 

geloof praten. Gelukkig is Eysa nooit verraden. 

Verschillende mensen in zijn omgeving zijn tot 

geloof gekomen. Bid om volharding en zegen 

voor Eysa en andere geheime gelovigen.

35   TUNESIË
ZONDAG 4 DECEMBER – Dank de Here God dat 

Femi* in zijn nieuwe stad een baan heeft 

gevonden. Hij ontvluchtte zijn oude woon-

plaats omdat het te gevaarlijk was vanwege 

zijn geloof.

MAANDAG 5 DECEMBER – Zara* staat onder grote 

druk. Ze is christen, maar haar familieleden, 

moslims, zijn hier niet blij mee. Bid dat Zara 

andere christenen ontmoet, zodat ze niet 

alleen is in haar geloof.

DINSDAG 6 DECEMBER - Bid om wijsheid voor 

Mohsin*. Hij kwam een poosje terug tot geloof. 

Zijn ouders dwingen hem om terug te keren 

naar de islam.

18   QATAR
WOENSDAG 7 DECEMBER - Bid voor Qatarese gelo-

vigen, die vaak heel eenzaam zijn. De staatsre-

ligie is de islam. Qataresen moeten hun christe-

lijk geloof verborgen houden en mogen niet 

naar de kerk.

DONDERDAG 8 DECEMBER – Vraag de Here God om 

ruimte voor arbeidsmigranten om samen te 

komen en Hem te aanbidden. De gebouwen 

puilen uit, met meer dan honderd diensten per 

zondag.

VRIJDAG 9 DECEMBER – Christenen in Qatar 

geloven dat de Here God iets groots gaat doen 

tijdens het WK voetbal. Bid dat christenen die 

het WK bezoeken in hun handel en wandel 

getuigen zijn van de Here Jezus. Bid voor de 

mensen die Christus nog niet kennen, bijvoor-

beeld dat zij Hem ontmoeten via dromen en 

visioenen.

10   INDIA
ZATERDAG 10 DECEMBER – India heeft sinds kort 

een nieuwe president: Draupadi Murmu. Zij 

behoort tot een etnische minderheid. Murmu 

vervult een vooral ceremoniële functie, maar 

krijgt als vrome hindoe steun van de nationalis-

tische regering. Bid om een veilige toekomst 

voor Indiase christenen. 

ZONDAG 11 DECEMBER – In de deelstaten Uttar 

Pradesh en Haryana gaan veel christenen 

gebukt onder vervolging. Veel kerken worden 

aangevallen en moeten de deuren sluiten. 

Voorgangers worden beschuldigd van dwang 

bij bekeringen. Bid voor deze dominees en 

kerkleiders.
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MAANDAG 12 DECEMBER – In verschillende delen 

van India maken antibekeringswetten het 

leven zuur voor Indiase christenen. Hun 

omgeving stelt zich steeds vijandiger op. Bid 

om volharding en trouw.

DINSDAG 13 DECEMBER – Bid om bescherming 

voor partners van Open Doors. Zij reizen door 

gevaarlijke streken om hulpprogramma’s uit 

te voeren voor de vervolgde kerk in India.

2   NOORD-KOREA
WOENSDAG 14 DECEMBER – Pu-ri* is leider van 

een ondergrondse kerk in Noord-Korea. 

Hoewel hij nauwelijks kan voorzien in het 

levensonderhoud van zijn gezin, deelt hij van 

het weinige dat hij heeft met andere geheime 

gelovigen. Bid voor kracht en volharding voor 

hem, nu zijn land lijdt onder honger en econo-

mische neergang.

DONDERDAG 15 DECEMBER – Aaron* werkt in het 

geheim samen met andere veldwerkers in een 

‘safehouse’ buiten Noord-Korea om de onder-

grondse kerk in dat land te steunen. Hij maakt 

zich echter grote zorgen over inspecties die de 

autoriteiten in de buurt uitvoeren. Bid voor 

zijn veiligheid.

VRIJDAG 16 DECEMBER – Sook-ja* slaagde erin 

Noord-Korea te ontvluchten. Zij kan nu 

meedoen in een Bijbelstudiegroep die door 

Open Doors is opgezet. Dank de Here God 

voor die mogelijkheid en vraag Hem of meer 

vrouwen hun hart openen voor Zijn liefde en 

genade.  

48   NEPAL
ZATERDAG 17 DECEMBER – Bid voor Sarmila 
Raaili* en haar man en zoontje. Haar schoon-

familie moet niets hebben van het christelijk 

geloof. Bid dat Sarmila ondanks weerstand, 

afwijzing en tegenslag haar vertrouwen op de 

Here God blijft stellen. 

ZONDAG 18 DECEMBER – Het gezin van Suman 

Bandhari* is uit huis gezet door familieleden. 

Suman heeft nog wel een winkeltje, maar heeft 

moeite met rondkomen. Bid dat dit christelijke 

gezin blijft vertrouwen op Gods zorg.   

MAANDAG 19 DECEMBER – In Nepal hebben extre-

mistische groepen weinig op met christenen. 

Meer dan eens vallen zij straffeloos kerken of 

gelovigen aan. Bid dat de Here God Zijn 

kinderen blijft beschermen en bemoedigen.

4   LIBIË
DINSDAG 20 DECEMBER – In Libië zijn niet veel 

christelijke gelovigen. Wie Jezus aanvaardt als 

zijn Redder, krijgt vaak te maken met zware 

verdrukking. Een van hen is Ezekiel* die 

vervolging aan den lijve heeft ondervonden. 

Bid voor hem om lichamelijk en geestelijk 

herstel. 

WOENSDAG 21 DECEMBER – Bid voor Moha*. Als 

Libische christen heeft hij het zwaar, want 

zelfs zijn vrouw wil niets van zijn geloof weten. 

Vraag de Here God of Hij haar hart wil aanraken 

en veranderen.

DONDERDAG 22 DECEMBER – Als er zo weinig 

medegelovigen te vinden zijn in Libië, is het 

een geweldig moment als de ene christen een 

andere christen ontmoet. Dat overkwam Eba* 

toen zij voor het eerst andere gelovigen kon 

ontmoeten. Dank God voor die gebeurtenis, 

want zulke momenten zijn een enorme 

bemoediging voor geheime gelovigen.

43   MEXICO
VRIJDAG 23 DECEMBER – Protestantse christenen 

in Mexico zijn kwetsbaar. Ze staan bloot aan 

geweld van misdaadbendes. Lokale over-

heden die inheemse tradities benadrukken, 

geven steeds minder ruimte aan andersden-

kenden. Bid voor deze christenen in de 

verdrukking.

ZATERDAG 24 DECEMBER – De Mexicaanse 

samenleving heeft te maken met wijdver-

breide corruptie, elkaar bestrijdende drugs-

bendes en migrantenstromen. Bid dat de Here 

God Zich ontfermt over dit land en vrede 

brengt, zodat de kerk mag bloeien.

KERST
ZONDAG 25 DECEMBER – Vandaag vieren we de 

geboorte van de Here Jezus. Zijn komst veran-

derde alles. Bid voor vervolgde christenen die 

zo vaak het gevoel hebben dat het alleen maar 

donker is om hen heen. Wat zou het geweldig 

zijn als zij zich juist vandaag niet alleen en 

verlaten voelen.

MAANDAG 26 DECEMBER – Bid voor christenen 

die in deze periode rond Kerst extra onder 

druk staan of in de gaten worden gehouden. 

26   LAOS
DINSDAG 27 DECEMBER - In Laos ondersteunt 

Open Doors trainingen om gelovigen te leren 

omgaan met vervolging en uitsluiting. Aan 

een training kunnen ongeveer twintig chris-

tenen meedoen. 

WOENSDAG 28 DECEMBER – Een training om 

Laotiaanse christenen toe te rusten is niet 

zonder risico. Bid om bescherming voor de 

deelnemers en hun begeleiders, als hun 

omgeving vijandig reageert op deze 

bijeenkomsten. 

  
DONDERDAG 29 DECEMBER – Bid dat het geloof 

van christenen in Laos wordt versterkt door de 

toerustingscursussen. De communistische 

overheid duldt geen ongeregistreerde huis-

kerken, waardoor kerkleden alleen in het 

geheim bij elkaar komen. 

VRIJDAG 30 DECEMBER – Christenen met een 

boeddhistische achtergrond worden gezien 

als ‘verraders’ van de cultuur in Laos. Hun 

familie of buurt zet hen vaak onder grote druk 

of gebruikt geweld om de bekeerlingen op 

andere gedachten te brengen. Zij hebben ons 

gebed hard nodig.
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OPEN DOORS 
ZATERDAG 31 DECEMBER - Dank op deze  

laatste dag van het jaar voor het werk dat 

Open Doors in gesloten landen mocht doen. 

De vervolging neemt niet af, maar de Here 

God blijft trouw. Hij vergeet Zijn kerk niet; 

eens zal Hij alle tranen van Zijn vervolgde 

kinderen wissen.

FILIPIJNEN
ZONDAG 1 JANUARI – Via zijn tante en door 

dromen was Ali*, een moslim op de  

Filipijnen, tot geloof in de Here Jezus 

gekomen. Hij ging de Bijbel lezen, maar dat 

verslapte in de loop der jaren onder druk van 

tegenstanders. Toen zijn moeder op sterven 

lag, kwam Ali tot inkeer en dient nu de  

Here God vuriger dan voorheen.

MAANDAG 2 JANUARI – Bid dat de Here God 

vervolgde christenen, die vroeger als moslim 

leefden, helpt om in de zuidelijke Filipijnen 

van Hem te blijven getuigen. Bid voor de 

bescherming van hun gezinnen. 

12   MYANMAR
DINSDAG 3 JANUARI – Ontheemde christenen in 

Myanmar leven onder erbarmelijke omstan-

digheden in kampen en bossen. Bid dat God 

hen in de koude winterperiode voorziet van 

onderdak, voedsel en veiligheid. 

WOENSDAG 4 JANUARI – De risico’s voor  

Myanmarese christenen worden steeds groter 

als zij bij elkaar willen komen in kerken en 

huizen. Vooral jongeren lopen gevaar, omdat 

het leger op hen jaagt en misdaadbendes  

hen willen ronselen. Bid om bescherming en 

veiligheid voor deze jongeren.

 
DONDERDAG 5 JANUARI – Dank God voor de disci-

pelschapstrainingen in Myanmar. Min Niang*, 

een lokale werker, constateert dankbaar dat 

gelovigen groeien in Bijbelkennis en omgang 

met vervolging. 

17   CHINA
VRIJDAG 6 JANUARI – Bid voor Lixin*, een kerk-

leider in China. De lokale overheid volgt hem 

met argusogen, sinds hij enkele jaren geleden 

een buitenlandse conferentie had bijge-

woond. Zijn gezin, maar ook zijn naaste 

vrienden staan onder verscherpt toezicht.

  
ZATERDAG 7 JANUARI – In boeddhistische 

streken in China geeft Open Doors onder-

steuning bij discipelschapstrainingen. Die 

trainingen worden verzorgd via lokale mede-

werkers en partners. Bid voor zegen op dit 

werk, dat vanwege coronabeperkingen 

onder druk staat.  

50   MALEISIË
ZONDAG 8 JANUARI – Het aantal christenen dat in 

Maleisië met arrestaties te maken heeft, 

omdat zij de islam zouden hebben beledigd, 

neemt onrustbarend toe. Bid dat de Here God 

voor een ommekeer zorgt in het land en chris-

tenen niet langer bang hoeven te zijn. 

MAANDAG 9 JANUARI – Begin 2017 ontvoerden 

gemaskerde mannen de Maleisische dominee 

Raymond Koh. Zijn vrouw Susanna weet tot 

op de dag van vandaag niet of hij nog in leven 

is. Die martelende onzekerheid is voor haar 

heel zwaar. Bid of er duidelijkheid mag komen 

over het lot van deze vermiste voorganger.

20   EGYPTE
DINSDAG 10 JANUARI – Toen de 12-jarige Layla 

en haar islamitische ouders christen werden, 

moesten ze vluchten. Op haar nieuwe school 

was Layla de enige die geen hijaab droeg. Het 

leverde haar kritiek op van de leerkracht en 

haar klasgenoten moesten niets van haar 

weten. Bid voor Layla. 

WOENSDAG 11 JANUARI – In de Sinaï leidt een aan 

IS verwante groepering al tien jaar een opstand 

tegen Egypte. De rebellen willen Egyptische 

christenen (kopten) definitief verwijderen uit 

hun land. Bid voor bescherming van de  

christelijke minderheid in dit land. 

CENTRAAL-AZIË
DONDERDAG 12 JANUARI – Sitara* uit  

Afghanistan is gevlucht naar een land in 

Centraal-Azië. Daar kwam ze tot geloof. De 

tekst uit Johannes 15:15 sprak haar zo aan. Ze 

voelt zich geen slaaf meer, maar een vriend 

van de Here Jezus. Nu is de dreiging dat ze 

terug moet naar haar land. “Als je een christen 

bent, is er geen leven in Afghanistan voor je”, 

zei ze onlangs.

 
VRIJDAG 13 JANUARI – Dank voor de vele hulp die 

Open Doors geeft aan gevluchte Afghanen, 

die nu in Centraal-Azië verblijven. Shafika*, 

een geheime gelovige, kreeg voedsel en 

medicijnen. Ook maakt ze nu deel uit van een 

geheime huisgemeente van Afghaanse gelo-

vigen. Dat is niet zonder gevaar, want ook daar 

zijn andere Afghanen die hen het leven moei-

lijk wil maken.

 
ZATERDAG 14 JANUARI – Talitha* uit Centraal-Azië 

werd een jaar geleden gedoopt in een huisge-

meente. Na een tijdje wilde ze niets meer met 

haar geloof en de huisgemeente te maken 

hebben. Ondanks diverse pogingen kunnen 

haar gemeente en ook Open Doors-medewer-

kers geen contact met haar krijgen. Bid dat God 

haar vasthoudt in deze moeilijke periode.

ZONDAG 15 JANUARI – Tadzjikistan heeft besloten 

registratie-aanvragen van kerken niet langer 

goed te keuren. Een huisgemeente wilde toch 

graag een registratie aanvragen. Hierdoor 

worden zij nu bedreigd en moeten ze wellicht 

een hoge boete betalen. De overheid verzon 

valse aanklachten tegen de voorganger en 

sloot het gebouw. Bid dat deze gemeente 

weer veilig kan samenkomen.

MAANDAG 16 JANUARI – Dank voor de duizenden 

kerstcadeaus die Open Doors uitdeelde aan 

kinderen, gehandicapten en ouderen in 

Centraal-Azië. Bid dat vele harten hierdoor 

geraakt worden en positief over het christelijk 

geloof gaan denken.
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13   SOEDAN
DINSDAG 17 JANUARI – Soedan trok twee jaar 

geleden de omstreden wet op geloofs-

afvalligheid in. Toch blijven diverse kerken  

in de provincie Darfur gesloten wegens  

dreigementen. Bid dat Soedanese christenen 

overeind blijven ondanks aanhoudende 

tegenwerking.

OPEN DOORS 
WOENSDAG 18 JANUARI – Vandaag verschijnt de 

nieuwe Ranglijst Christenvervolging. We zijn 

dankbaar dat we dit jaar opnieuw aan de 

wereld kunnen laten weten wat vervolging is 

en waar christenen het het zwaarst hebben. 

Bid dat de ranglijst de juiste harten raakt. 

MALEISIË
DONDERDAG 19 JANUARI – In het paspoort van 

Suhakam* staat dat hij moslim is. Sinds zijn 

bekering wil hij daarin verandering krijgen, 

maar dat kost veel moeite. Hetzelfde overkomt 

andere bekeerlingen die vaak onvrijwillig als 

moslim staan geregistreerd. Bid voor hen om 

voor hun geloof te blijven uitkomen.  

VRIJDAG 20 JANUARI – Maleisiërs die zich bekeren 

tot het christendom overtreden de wet. Zij 

kunnen rekenen op flinke tegenstand vanuit 

hun familie en lokale gemeenschap. 

NOORD-KOREA
ZATERDAG 21 JANUARI – Open Doors ondersteunt 

via lokale partners in China Noord-Koreaanse 

christenen door middel van noodhulp, trauma-

zorg en bijvoorbeeld radioprogramma’s. Dank 

voor deze creatieve mogelijkheden om onze 

broers en zussen te steunen en bid dat de radio-

programma’s de harten van de mensen raken. 

 
ZONDAG 22 JANUARI – In Noord-Korea loop je het 

gevaar om gemarteld, opgesloten of gedood 

te worden als je christen bent. Zo’n 50.000 tot 

70.000 christenen zitten opgesloten in gevan-

genissen en werkkampen. Bid dat gevangenen 

moed krijgen om het Evangelie te delen

 
MAANDAG 23 JANUARI – Noord-Koreaanse gelo-

vigen kunnen de voogdij over hun kinderen 

kwijtraken vanwege hun geloof. Bid voor de 

ouders die bang zijn om hun kinderen kwijt te 

raken en voor de kinderen die hun ouders niet 

meer mogen zien.

IRAN
DINSDAG 24 JANUARI – Christenen in Irak vrezen 

dat de godsdienstvrijheid ingeperkt wordt. 

Hun samenkomsten worden verstoord, leiders 

en leiden worden gearresteerd en krijgen 

lange gevangenisstraffen. Bid voor president 

Ebrahim Raisi die nu aan de macht is. 

 

WOENSDAG 25 JANUARI – Kerkleider Neda*: “De 

Here God laat Zijn macht zo zichtbaar zien op 

de plekken waar christenen vervolgd worden. 

Ik weet dat Hij met ons is, en ik zie ernaar uit dat 

Hij nog veel grotere dingen gaat doen in ons 

land.” Bid voor volharding en moed voor kerk-

leiders als Neda.

JEMEN
DONDERDAG 26 JANUARI – Mohammed*: “Ik kon 

de Bijbel thuis niet lezen, dat zou te gevaarlijk 

zijn. Daarom verstopte ik die en las ‘m buitens-

huis. Lange tijd dacht ik dat ik de enige christen 

in Jemen was. Nu weet ik dat er veel meer zijn 

zoals ik.” Bid dat christenen in Jemen zich niet 

eenzaam zullen voelen.

VRIJDAG 27 JANUARI – In het zuiden van Jemen is 

de terreurorganisatie al-Qaeda actief, die haat 

en angst zaait onder de bevolking. Ook 

misbruik, seksuele intimidatie en verkrachting 

komen vaak voor. Bid om bekering van 

al-Qaeda-terroristen en om bescherming voor 

de slachtoffers van het geweld. 

 
ZATERDAG 28 JANUARI –  Open Doors steunt de 

vervolgde kerk op het Arabisch schiereiland 

onder andere door trainingen aan gelovigen 

en predikanten. Bid voor de deelnemers 

 van de trainingen die met gevaar voor hun 

eigen leven zich inzetten voor het Koninkrijk 

van God. 

NIGERIA
ZONDAG 29 JANUARI – “Fulani-herders vielen mijn 

kerk en dorp aan. We vroegen de regering om 

in te grijpen, maar ze deed niets. We bidden 

voor de strijders. God kan harten veranderen, 

voor Hem is niets onmogelijk.” Bid samen met 

pastor Jeremiah voor verandering van de 

harten van de Fulani-herders.

MAANDAG 30 JANUARI – Christenen in Nigeria 

met een moslimachtergrond houden uit 

angst hun geloof geheim. Ze lopen het risico  

afgewezen te worden door hun familie. Bid 

dat deze christenen andere gelovigen zullen 

ontmoeten, zodat ze elkaar kunnen steunen 

en bemoedigen.

DINSDAG 31 JANUARI – In Nigeria worden veel 

christenen op brute wijze vermoord. Bid voor 

rouwende families als ze hun geliefden 

moeten missen. 

  

 




