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AGENDA 

16 maart  
Avond van Gebed 

17 april  
Virtuele reis naar Colombia 

4 juni 
Zondag voor de  
Vervolgde Kerk 

9 op 10 juni 
Nacht van Gebed 

10  Soedan 
MAANDAG 1 MEI – Sinds de mili-
taire coup in 2021 is het onrustig 
in Soedan. Hoewel de doodstraf 
voor het verlaten van de islam 
is afgeschaft, bestaat de vrees 
dat deze straf opnieuw wordt 
ingevoerd.

DINSDAG 2 MEI – Als een mos-
lim zich bekeert, zien velen dat 
als een schande voor de familie. 
Bekeerlingen krijgen te maken 
met huiselijk geweld en misbruik. 

7  Pakistan  
WOENSDAG 3 MEI – Bid voor 
vrouwen in Pakistan die lijden 
onder huiselijk geweld. Denk aan 
meisjes die ontvoerd of misbruikt 
worden, of met geweld gedwon-
gen worden zich te bekeren tot 
de islam. Ook gedwongen uithu-
welijking op zeer jonge leeftijd 
(12 jaar) komt voor. 

25  Vietnam 
DONDERDAG 4 MEI – Pastor 
Phuc* uit Vietnam overleed in 
de gevangenis, onder verdachte 
omstandigheden. Zijn familie 
mocht zijn lichaam niet zien of 
meenemen en kon hem dus niet 
begraven.

VRIJDAG 5 MEI – De vrouw 
en kinderen van pastor Phuc 
kampen met gezondheidspro-
blemen. Ze moeten het trauma 
verwerken van wat er met hun 
man en vader is gebeurd, ook 
voor zijn overlijden. Hij werd 
regelmatig bedreigd en zelfs 
gemarteld in de gevangenis. 

ZATERDAG 6 MEI – Dank voor 
de hulp die lokale partners 
verlenen hulp aan het gezin van 
pastor Phuc. Bid dat het gezin 
middelen vindt om te voorzien in 
hun levensonderhoud.

12  Syrië 
ZONDAG 7 MEI – Jaren van 
oorlog en extremisme hebben er 
toe geleid dat seksueel geweld 
jegens vrouwen veel voorkomt in 
Syrië. Vooral vrouwen uit minder-
heidsgroepen zijn kwetsbaar. Bid 
om een einde aan deze praktij-
ken en om goede traumahulp 
voor de slachtoffers. 

MAANDAG 8 MEI – Veel kerken 
in Syrië zijn – met uw steun - nu 
een Center of Hope. Christenen 
kunnen hier terecht voor pasto-
rale en praktische hulp, iets waar 
veel behoefte aan is in dit door 
oorlog verscheurde land. 

5  Libië  
DINSDAG 9 MEI – Hoewel het 
toegestaan is om christen te zijn 
in Libië, hebben gelovigen vaak 
te maken met discriminatie. Ve-
len houden hun geloof daarom 
geheim. Bid om bemoediging 
voor deze geheime gelovigen.

1  Noord-Korea  
WOENSDAG 10 MEI – Noord- 
Korea is een staat die zijn gelijke 
niet kent als het gaat om men-
senrechtenschendingen. Bid dat 
het land wordt bevrijd van het 
onderdrukkende regime.

DONDERDAG 11 MEI – Dank 
de Here God voor de radiopro-
gramma’s waarmee christenen 
in Noord-Korea bereikt worden 
met Bijbelteksten, preken en 
bemoedigingen.

VRIJDAG 12 MEI – Als hun 
geloof wordt ontdekt, worden 
Noord-Koreaanse christenen vaak 

Daarom ook is iemand die 
één met Christus is, een 
nieuwe schepping. Het 
oude is voorbij, het nieuwe 
is gekomen
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naar werkkampen gestuurd, waar 
de omstandigheden afschuwelijk 
zijn. Bid om kracht voor deze 
gelovigen.

ZATERDAG 13 MEI – Afgelopen 
jaar werden enkele tientallen 
gelovigen van een ondergrondse 
kerk opgepakt en geëxecuteerd. 
Bid om troost voor hun familie-
leden en om bescherming van 
andere ondergrondse kerken.
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vaktraining. Ze start nu met haar 
eigen sieradenwinkel. 

DONDERDAG 20 APRIL – Nira 
kwam samen met haar moeder 
tot geloof. Hun familie bedreigde 
hen, in de hoop dat ze  hun ge-
loof op zouden geven. Met name 
Nira’s vader was erg boos. Maar 
omdat Nira langzaamaan genas 
door gebed van haar huisge-
meente, gaf hij hen toestemming 
lid te blijven.

VRIJDAG 21 APRIL – Dank God 
voor een geslaagde vrouwen-
training in Centraal-Azië. Veel 
vrouwen werden bemoedigd en 
ontvingen weer hoop en moed. 
Vaak zijn zij de enige christen in 
hun gezin en familie. Het leven is 
daardoor zwaar voor hen. 

9  Afghanistan
ZATERDAG 22 APRIL – Na de 
machtsovername door de taliban 
in 2021 zijn de meeste christenen 
gevlucht uit Afghanistan,  
anderen zijn ondergronds 
gegaan. Bid voor deze geheime 
gelovigen. Vraag om Gods lief-
devolle nabijheid als ze eenzaam 
zijn of bang.

ZONDAG 23 APRIL – De 
omstandigheden in de vluchte-
lingenkampen in de landen rond 
Afghanistan zijn slecht. Bid om 
betere voorzieningen, om vol-
doende voedsel en andere hulp.

MAANDAG 24 APRIL – Vrouwen 
worden door de taliban als twee-
derangsburgers behandeld. Seks-
slavernij komt veel voor. Soms 
worden vaders zelfs gedwongen 
hun dochters af te staan, om 
uitgehuwelijkt te worden aan 
talibanstrijders. 

2  Somalië 
DINSDAG 25 APRIL – Extreem- 
islamitisch geweld neemt toe in 
Somalië. Bid om Gods vrede en 

bescherming voor de christenen 
in dit land.

WOENSDAG 26 APRIL – Gelo-
vigen in Somalië leven vaak erg 
geïsoleerd. Vraag om Gods ont-
ferming en om manieren waarop 
zij kunnen groeien in hun geloof. 

Noord-Afrika
DONDERDAG 27 APRIL – 
Vrouwen die de islam afwijzen en 
Jezus gaan volgen, krijgen vaak 
te maken met afwijzing en on-
recht. Aizah*, een lokale partner 
van Open Doors, helpt nu andere 
vrouwen en leert hen over hun 
waarde als vrouw.

VRIJDAG 28 APRIL – Bid voor 
bekeerde moslimvrouwen in 
Noord-Afrika. Vraag of God Aizah 
en de andere veldwerkers wijs-
heid, liefde en geduld geeft in 
hun omgang met deze vrouwen. 

ZATERDAG 29 APRIL – “Kinde-
ren worden gepest op school als 
hun ouders christen zijn”, vertelt 
Aizah. “Vaak voelen ze zich niet 
veilig en hebben ze geen vrien-
den.” Geloven is soms verwarrend 
voor deze kinderen: ze horen 
dat God liefde is, maar tegelijk 
hebben ze het erg moeilijk. 

Open Doors
ZONDAG 30 APRIL – Open 
Doors faciliteert geheime leve-
ringen van voedsel, medicijnen, 
kleding en christelijke materialen 
aan gelovigen in Noord-Korea. 
Bid om bescherming, moed en 
liefde voor de mensen die hier-
aan meewerken. 
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4  Eritrea
ZONDAG 5 MAART – Er zitten 
vermoedelijk ongeveer duizend 
christenen gevangen in Eritrea 
zonder echte aanklacht. Bid 
dat de Here God deze mensen 
hoop geeft en smeek Hem om 
vrijlating.

MAANDAG 6 MAART – Laten we 
de Here God danken dat, ondanks 
alle gevaren, “de kerk in Eritrea 
snel groeit. Vervolging motiveert 
christenen om dichter bij de 
Vader te leven en Hem te leren 
kennen”, vertelt Yaël*.

6  Nigeria
DINSDAG 7 MAART – Afgelopen 
jaar namen geweld en onzeker-
heid toe in Nigeria. Boko Haram 
en de Fulani trekken steeds 
verder naar het zuiden en maken 
meer en meer slachtoffers.

WOENSDAG 8 MAART – Part-
ners van Open Doors blijven 
uitkijken naar slachtoffers van 
het geweld om te helpen. Bid om 
Gods zegen over hun werk. 

5  Libië
DONDERDAG 9 MAART – 
Officieel is het christelijk geloof 
toegestaan in Libië. Maar 
christenen ervaren zulke sterke 
(sociale) discriminatie dat velen 
hun geloof geheim houden. Bid 
dat Libische christenen een ma-
nier vinden om veilig met elkaar 
te communiceren zodat ze elkaar 
kunnen bemoedigen.

VRIJDAG 10 MAART  – In Libië 
heerst wetteloosheid en georga-
niseerde criminele bendes maken 
hier misbruik van. Bid dat de 
uitbuiting van weerloze mensen 
stopt en dat er een eind komt aan 
mensenhandel in Libië. 

Azerbeidzjan
ZATERDAG 11 MAART – Bid voor 
de kleine kerken in Azerbeidzjan. 
Veel kerkleden worden door de 
politie in de gaten gehouden. 

ZONDAG 12 MAART – Veel 
christelijke Azeri’s zijn hun baan 
kwijtgeraakt door hun keuze om 
Jezus Christus te volgen. Bid dat 
God een weg voor hen opent om 
rond te komen. 

21  Oezbekistan
MAANDAG 13 MAART –  
Oezbeekse christenen ondervin-
den discriminatie vanwege hun 
geloof. Vaak kunnen ze hun ge-
loof alleen in het geheim beoefe-
nen. Bid om Gods bescherming 
voor hen, in het bijzonder voor 
christenen met een islamitische 
achtergrond.

DINSDAG 14 MAART – Vraag 
de Here God om de harten van 
machthebbers te veranderen. 
Bid dat de regering van Oezbe-
kistan meer religieuze vrijheid 
toestaat. 

48  Kazachstan
WOENSDAG 15 MAART – Een 
wettige protestantse kerk in Tal-
gar in de zuidelijke regio Almaty 
probeert al zes jaar weer toegang 
te krijgen tot bankdiensten. 
Afgezien van een korte onder-
breking in 2020-2021 zijn alle 
rekeningen bevroren, omdat de 
kerk ‘verdachte’ activiteiten zou 
uitvoeren.

Open Doors
DONDERDAG 16 MAART –  
Vanavond gaat het bij de Avond 
van Gebed over de benarde 
situatie van christenen in Iran. 
Pastor Iman, die ooit verslaafd 
was aan drugs, is een van de pre-
dikanten die nieuwe gelovigen 
onderwijs geeft over de Bijbel en 

de Here Jezus. Bid om wijsheid en 
bescherming voor hem. 

26  Turkmenistan
VRIJDAG 17 MAART – Turkmeni-
stan heeft de regering van Turkije 
gevraagd een einde te maken aan 
visumvrij reizen voor Turkmeense 
burgers. Dat is gebeurd. De maat-
regel is bedoeld om mensenrech-
tenactivisten de pas af te snijden, 
maar ook christenen zijn er de 
dupe van.

ZATERDAG 18 MAART – De 
leden van kleine kerken in Turk-
menistan kunnen niet langer naar 
Turkije reizen om andere Turk-
meense christenen te ontmoeten. 
Ze vrezen dat de overheid nog 
strenger hun activiteiten gaat 
controleren.

ZONDAG 19 MAART – Wat de 
kerk in Turkmenistan nu nodig 
heeft, is saamhorigheid. Bid om 
eenheid voor de kleine groep 
christenen die in dit Aziatische 
land wonen.

MAANDAG 20 MAART – Bid 
voor de zeer moeilijke econo-
mische situatie in Turkmenistan. 
Veel inwoners kunnen zich geen 
voedsel en medische hulp ver-
oorloven.

Open Doors
DINSDAG 21 MAART  – Open 
Doors verleent bij rampen ook 
materiële hulp, voor ieder die 
dat nodig heeft. Dank God voor 
de middelen die Hij geeft en bid 
voor de lokale veldwerkers.

WOENSDAG 22 MAART – Voor 
moslims begint vandaag de 
ramadan, de islamitische vasten-
periode. Voor christenen in mos-
limlanden is dat vaak een tijd van 
onzekerheid en spanning. Bid om 
bescherming tegen aanslagen én 
om kansen om te getuigen van 
Jezus’ overvloedige liefde. 

8  Iran
DONDERDAG 23 MAART – Bid 
voor Sahar uit Iran. Zij had als 
moeder en echtgenoot een 
gelukkig leven, maar haalde de 
woede van haar man en familie 
over zich toen zij tot bekering 
kwam. Ze belandde in de cel en 
vluchtte na haar vrijlating naar 
Turkije. Lees Sahars aangrijpende 
verhaal op pagina 4 tot 7 van het 
Open Doors-magazine.

VRIJDAG 24 MAART – Sahar, de 
vrouw die Iran moest ontvluchten 
na haar bekering, kon gelukkig 
haar twee kinderen meenemen. 
Ook haar man kwam tot geloof 
in de Here Jezus. Dank God dat 
Sahar standvastig is gebleven en 
nu onder moslimbekeerlingen in 
Turkije mag werken.

ZATERDAG 25 MAART – De 
islamitische republiek Iran trad af-
gelopen najaar en winter keihard 
op tegen demonstranten. Dui-
zenden mensen zijn opgepakt, 
honderden geëxecuteerd. Ook 
voor de vervolgde kerk in Iran zijn 
het zware tijden. Bid om meer 
vrijheid en om vrede in Iran. 

46  Brunei
ZONDAG 26 MAART – Het isla-
mitische land Brunei (op Borneo) 
beperkt religieuze activiteiten 
voor christenen tot minimale 
vieringen in kerken of thuis. In 
het openbaar evangeliseren is 
verboden. Bid om moed, hoop en 
volharding voor de christenen in 
Brunei.

MAANDAG 27 MAART – Bid 
dat de kerk in Brunei, ondanks 
tegenwerking van de overheid, 
standvastig blijft in haar geloof. 

DINSDAG 28 MAART – Seksueel 
misbruik, van aanranding tot 
incest, is een groeiend probleem 
in de Bruneise samenleving. 
Bid voor de getraumatiseerde 
slachtoffers, die zowel psychisch 
als fysiek lijden.

WOENSDAG 29 MAART – Bid 
om liefde en respect tussen 
gezinsleden in Brunei. Bid dat 
God hun de ogen zal openen 
voor seksuele trauma’s. Bid dat 
de autoriteiten deze kwestie niet 
schuwen en recht doen aan de 
slachtoffers.

Arabisch  
schiereiland
DONDERDAG 30 MAART  –  In 
het woestijnland waar Nadia* 
woont, leven veel mensen in 
duisternis. Bid voor geheime 
gelovigen in landen als Saoedi- 
Arabië, Jemen, Oman en Qatar. 
Lees het verhaal van Nadia op 
pagina 14 en 15 van het Open 
Doors-magazine.

Open Doors
VRIJDAG 31 MAART  – Dank 
God voor het nationale alfa-
betiseringsprogramma voor 
volwassenen in Bangladesh. 
Hierdoor kunnen veel Bengale-
zen zelf ontdekken wat er in de 
Bijbel staat. 

3  Jemen
ZATERDAG 1 APRIL – In Jemen 
gelden strenge islamitische wet-
ten, die het leven voor christenen 
moeilijk maken. Bid dat ze moed 
krijgen om te blijven geloven, on-
danks het gevaar dat ze lopen.

ZONDAG 2 APRIL – Vooral mos-
lims die zich tot het christendom 
bekeren hebben het moeilijk. 
Radicale islamitische groeperin-
gen bedreigen “afvalligen” met 
de dood als zij hun geloof in 
Christus niet afzweren. 

29  Marokko
MAANDAG 3 APRIL – Veel 
Marokkanen kennen het goede 
nieuws over Jezus Christus nog 
niet, omdat ze opgroeien met de 
islam. Sami* wil graag het evan-
gelie delen met zijn landgenoten. 
Hij neemt hiervoor grote risico’s. 
Bid om bescherming voor Sami.

DINSDAG 4 APRIL – Bid voor 
Laila*. Nadat ze christen was 
geworden, sloot ze zich aan bij 
een kerk. Haar man wist niets van 
haar nieuwe geloof en haar kerk-
gang. Toen hij erachter kwam, 
scheidde hij van haar. Laila is nu 
een alleenstaande moeder en 
heeft het zwaar. 

16  China
WOENSDAG 5 APRIL – Lokale 
partners van Open Doors bieden 
discipelschapstrainingen aan 
nieuwe gelovigen met een boed-
dhistische achtergrond. Dank 
God voor de positieve impact 
van deze trainingen.  

DONDERDAG 6 APRIL - Als 
Chinese christenen verdacht 
worden van deelname aan 
religieuze activiteiten, worden 
ze onder toezicht geplaatst. Dat 
overkwam Lixin* nadat hij een 
conferentie in het buitenland had 
bijgewoond. Nu hangt hem een 

BID
aanklacht en drie jaar gevange-
nisstraf boven het hoofd. Bid dat 
de autoriteiten geen aanklacht 
indienen.  

VRIJDAG 7 APRIL – “Ik ben 
bereid te lijden voor Jezus 
Christus.” Ondanks de dreiging 
van gevangenschap blijft Lixin 
optimistisch en standvastig. Dank 
de Here God voor zijn krachtige 
getuigenis. 

ZATERDAG 8 APRIL – Voor-
gangers van Chinese kerken 
worden nauwlettend in de gaten 
gehouden. Bid om volharding en 
moed.

ZONDAG 9 APRIL – De laatste 
jaren heeft China nieuwe be-
perkingen op het internet en de 
sociale media ingevoerd die ook 
de christelijke vrijheid ernstig 
beperken. Veel kerken worden 
gecontroleerd en gesloten.

Filipijnen
MAANDAG 10 APRIL – “Waarom 
dood je haar niet gewoon omdat 
ze christen is geworden!” Dat 
schreeuwde de buurman tegen 
Aida’s man. Aida werd uit huis 
gezet omdat ze christen is. Bid 
dat ze kracht krijgt om goed om 
te gaan met haar buren.

DINSDAG 11 APRIL – Lokale 
partners geven lees- en schrijf-
onderwijs aan kinderen van 
etnische minderheden. Bid dat 
God de leraren zegent met liefde, 
wijsheid en geduld.

22  Colombia
WOENSDAG 12 APRIL – Het 
geweld tegen christenen in 
Colombia nam het afgelopen jaar 
sterk toe. Criminele organisaties 
zien de kerk als een bedreiging 
voor hun macht. Dit leidt ertoe 
dat kerkleiders worden bedreigd 
of zelfs vermoord.

DONDERDAG 13 APRIL – Er 
wordt gewerkt aan uitbreiding 
van de kindercentra van Open 
Doors, zodat nog meer kinderen 
in een veilige omgeving kunnen 
opgroeien. Bid om voorziening in 
materialen en personeel.  

VRIJDAG 14 APRIL – Op het 
platteland gebruiken gewapende 
groepen seksueel geweld als wa-
pen. Bendeleiders richten zich op 
kinderen uit christelijke gezinnen 
en proberen hen te rekruteren of 
te ontvoeren. Bid om bescher-
ming van deze kinderen.

ZATERDAG 15 APRIL – Via 
lokale partners helpt Open Doors 
vervolgde christenen, onder 
andere door traumazorg en scho-
lingsprogramma’s voor kinderen. 
Bid om zegen over dit werk. 

8  Iran
ZONDAG 16 APRIL – Christenen 
in Iran kunnen moeilijk een baan 
krijgen. Veel gezinnen verkeren 
hierdoor in een slechte financiële 
situatie. 

MAANDAG 17 APRIL – Ali werd 
tweeënhalve maand in de Adel 
Abad-gevangenis opgesloten. 
Daar moest hij toekijken hoe 
andere gevangenen werden 
geëxecuteerd. Sinds zijn vrijlating 
kampt Ali met heftige trauma’s. 
Bid om innerlijk herstel voor Ali 
en zijn gezin.

DINSDAG 18 APRIL – Bid dat 
gevangen christenen vrijmoedig-
heid hebben om het evangelie te 
delen met hun medegevangenen 
en bewakers. 

Centraal-Azie
WOENSDAG 19 APRIL – Dank 
de Here God dat Open Doors 
(vervolgde) christelijke vrouwen 
kan helpen met vaktrainingen 
en microkredieten. Nira* leerde 
sieraden maken tijdens een 
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