>> G
 EBEDSKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2018

WOENSDAG 21 NOVEMBER – Dank dat

het goed gaat met Kusum uit India.
Nadat haar man en zoontje stierven,
werd zij als schuldige aangewezen omdat
ze christen is. “God heeft in al mijn kleine
noden voorzien”, zegt ze. “Als er moeilijkheden op mijn pad komen, dan weet ik
dat Hij voor mij zorgt.”

SYRIË

DINSDAG 27 NOVEMBER –

Naomi’s
jongste zoon Ibrahim* werkt voor een
islamitische werkgever. Naomi is bang
dat het dagelijks contact met moslims
hem zo beïnvloedt, dat hij zich op een dag
tot de islam bekeert.

MYANMAR
NR. 24 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 28 NOVEMBER – Terwijl de

Musa* geeft leiding aan het onlangs
geopende ‘Centrum van Hoop’ in WestSyrië. Het centrum biedt zorg aan mensen
die getraumatiseerd zijn door de oorlog.
Bid voor pastor Musa en de andere
medewerkers.
VRIJDAG 23 NOVEMBER – Het Centrum

DONDERDAG 29 NOVEMBER – Toen een

van Hoop verzorgt ook cursussen waardoor Syriërs een vak kunnen leren, zodat
ze weer in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Bid dat de zorg van de
medewerkers en de activiteiten daadwerkelijk hoop aanwakkeren in het hart
van vele Syriërs.

rattenplaag zijn land vernielde, kwam Tun
in aanraking met het hulpprogramma van
Open Doors. Ook woonde hij discipelschapstrainingen bij en besloot hij de
Here Jezus te volgen. Hij is nu zelf trainer:
“Mijn God is een God van alle stammen.”

ZATERDAG 24 NOVEMBER – Dank de

Here God voor Anton. Hij kwam naar een
training in een Syrische kerk. “Eerst
geloofde ik niet dat de Bijbel Gods Woord
is, maar de training opende mijn ogen. Ik
begon weer in de Bijbel te lezen en geloof
nu wél dat het Gods Woord is.”

MALI
NR. 37 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZONDAG 25 NOVEMBER – Toen Naomi*

(52) op haar twaalfde christen werd, zette
haar islamitische familie haar uit huis.
Naomi heeft een bewogen leven achter de
rug. Haar man werd vermoord om zijn
geloof. Momenteel verschaft Naomi
onderdak aan twee zussen, die haar jarenlang vervolgden. Ondanks Naomi’s gastvrijheid, stellen haar zussen zich vijandig
op. Bid voor Naomi en haar zussen.
MAANDAG 26 NOVEMBER – In 2012

vielen radicale moslims Naomi’s huis
binnen en ontvoerden haar oudste zoon
Youssouf*. Hij was toen een tiener.
Nadat ze hem twee dagen mishandelden,
lieten ze hem vrij. Youssouf is ernstig
getraumatiseerd door deze gebeurtenis.

nabestaanden die geliefden
verloren door de aanval.

hebben
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WOENSDAG 5 DECEMBER – De familie

taal van hun stam bijna verloren ging,
ontmoetten stamleden veldwerkers van
Open Doors. Dankzij een alfabeteringscursus behielden ze hun taal en kwamen
ze in aanraking met het evangelie.
Er zijn al een aantal christelijke liederen
vertaald. Bid dat de Bijbel ook snel
beschikbaar komt.

NR. 15 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 22 NOVEMBER – Pastor

DINSDAG 4 DECEMBER – Bid voor de

VRIJDAG 30 NOVEMBER – Wilt u vandaag
bidden voor Open Doors-medewerkers,
in Nederland en wereldwijd?

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZATERDAG 1 DECEMBER – Tijdens een

gebedsbijeenkomst werden de zoon en
dochter van Jaanvi* genezen van hun
epileptische aanvallen. Jaanvi die toen
nog hindoe was, besloot daarna dat ze de
Here Jezus wil dienen. Dank de Here
God voor de genezing en voor Jaanvi’s
bekering.
ZONDAG 2 DECEMBER – Toen de mensen
uit Jaanvi’s dorp merkten dat zij en haar
gezin christen waren geworden, werden
ze erg boos. Ze zetten haar op verschillende manieren onder druk, in de hoop
dat ze de Here God verloochent. Bid om
moed, bescherming en kracht voor Jaanvi
en haar gezin.

van Karidja* verkocht in het geheim haar
winkel omdat zij weigerde te trouwen
met een islamitische man. Dankzij Open
Doors kreeg Karidja een nieuwe winkel.
Dank hiervoor en bid dat de band met
haar familie herstelt.
DONDERDAG 6 DECEMBER – Door Kari-

dja’s getuigenis kwamen vrouwen uit
haar omgeving tot geloof. Dank hiervoor
en bid dat de vrouwen groeien in geloof.

ETHIOPIË
NR. 29 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 7 DECEMBER – Toen islamiti-

sche kinderen de christelijke school
gingen bezoeken, kwam er een verzoening tussen christenen en moslims in
een dorp in Ethiopië. Lokale christenen
zijn blij met de verbondenheid en hopen
dat de school bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie.
ZATERDAG 8 DECEMBER – Tien orthodoxe kerken zijn aangevallen en meer dan
vijftien priesters gedood, toen politieke
leiders in conflict raakten. Bid voor de
nabestaanden, de getroffen kerkgemeenschappen en de christenen in het land.
ZONDAG 9 DECEMBER – Verschillende
politieke partijen strijden al langere tijd
om het grensgebied met Somalië. Bid
om stabiliteit en rust voor de regio en het
land.

op het Emmanuel Christian College, een
Bijbelschool, zijn afgelopen mei tien
mensen omgekomen. Ook is een groot
deel van het gebouw verwoest. Bid om
Gods troost, leiding en kracht voor de
studenten en medewerkers van de school.

Wees niet bang want
ik ben bij je, vrees niet,
want ik ben je God. Ik
zal je sterken, ik zal je
helpen. Je steunen met
mijn onoverwinnelijke
rechterhand.
Jesaja 41:10

* Schuilnaam

INDONESIË
NR. 38 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 4 OKTOBER – Daniel (15)

kwam om het leven toen een jihadstrijder
met explosieven het kerkterrein opreed.
Dankzij Daniels poging om hem tegen te
houden, vielen er weinig slachtoffers. Bid
om troost voor zijn oma en zus die hem
erg missen.

SOEDAN
NR. 4 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 3 DECEMBER – Bij een aanval
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EGYPTE

TADZJIKISTAN

NR. 17 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZATERDAG 6 OKTOBER – Bid voor

NR. 22 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 10 OKTOBER – Pastor

vrouwen en meisjes die te maken hebben
(gehad) met ontvoering. Bid dat God hen
beschermt en kracht geeft om standvastig te zijn.

Bahrom Kholmatov werd in 2017
veroordeeld tot drie jaar cel. Bahroms
vrouw Gulnora zegt dat het relatief goed
met hem gaat. Het echtpaar heeft elkaar
al een tijd niet gezien. Ze vraagt ons te
bidden dat ze elkaar weer kunnen
ontmoeten.

ZONDAG 7 OKTOBER – De koptisch christelijke studente Meray Girgis Sobhy
werd op 10 april ontvoerd toen ze op weg
was naar de universiteit. Bid dat ze
spoedig wordt gevonden.

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 8 OKTOBER – Bhuwan: “Ik

VRIJDAG 5 OKTOBER – Christelijke kinde

wil graag geestelijk sterk worden. Ik ben
onlangs een naaiatelier begonnen en
bied daarmee arme christelijke vrouwen
een baan. Ik wil graag meer naaimachines hebben om nog meer vrouwen
aan te kunnen nemen.” (Zie pagina 10
van het Open Doors Magazine)

ren worden gepest en krijgen lagere
cijfers dan hun islamitische klasgenootjes. Veel van hen bekeren zich tot de
islam. Open Doors leidt zondagsschooldocenten op om het geloof van kinderen
te versterken.

DINSDAG 9 OKTOBER – Sumit*: “Ik heb
te maken met veel vervolging en onderdrukking. Bid dat God me helpt vol te
houden. Ik wil Zijn wil doen. Bid ook dat
God mijn familie beschermt.”

DONDERDAG 11 OKTOBER – Strijders van

Islamitische Staat hebben een groep
toeristen aangereden. Vier van hen overleden aan hun verwondingen. De radicale
islam krijgt steeds meer voet aan de
grond in Tadzjikistan en vormt een groot
gevaar voor christenen.

KAMEROEN

VRIJDAG 12 OKTOBER – Koranonder-

wijzer Omar (31) werd dit jaar christen.
“Omdat ik de Koran goed ken, besloot ik
daarin over Jezus te lezen. Ik concludeerde dat Jezus de Weg is”, vertelt hij.
Nadat hij zijn leerlingen over zijn nieuwe
geloof vertelde, werd zijn huis in brand
gestoken en moest hij de gemeenschap
verlaten.
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ZATERDAG 13 OKTOBER – Samen met

zijn vrouw en drie kinderen zocht Omar
onderdak in het dorp van zijn vader. Toen
hij op een dag thuiskwam had een islamitische oom zijn vrouw en kinderen
meegenomen. Bid dat het gezin gauw
herenigd wordt.
ZONDAG 14 OKTOBER – Moslimbekeer-

ling Haoua verloor vorig jaar in een
maand tijd twee van haar vier kinderen.
Ze is erg bemoedigd door alle brieven die
ze ontving via onze schrijfactie. Dank de
Here God hiervoor en bid om bescherming en verder emotioneel herstel.

VRIJDAG 19 OKTOBER – De zoon van
Joyce durft met niemand over zijn moeder
te praten. Hij wordt in de gaten gehouden
en de gemeenschap stelt zich vijandig op
tegenover christenen. Bid om troost en
bemoediging voor hem, hij is erg eenzaam.
ZATERDAG 20 OKTOBER – Vandaag vindt
de jaarlijkse Open Doors-dag plaats.
Dank dat de sprekers getuigen van Gods
trouw en goedheid. Bid dat bezoekers
worden bemoedigd door deze dag.

NOORD-KOREA
NR. 1 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZONDAG 21 OKTOBER – Broeder Seojun

HAOUA

IRAN
NR. 10 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 15 OKTOBER – Op 24

september vroegen we gebed voor vier
Iraanse pastors die veroordeeld zijn tot
tien jaar gevangenisstraf. Youcef is
onlangs met veel geweld opgepakt. Blijf
bidden voor de mannen en hun gezinnen.

TSJAAD

DINSDAG 16 OKTOBER – Eind vorig jaar

ontving Moussa van een vriend het
Nieuwe Testament in het Arabisch. Zijn
ouders zetten Moussa en zijn gezin uit huis,
nadat hij christen werd. Mariam, Moussa’s
vrouw, en hun twee kinderen werden
vervolgens door haar familie meegenomen. Bid om hereniging van het gezin.
WOENSDAG 17 OKTOBER – Mariam is
ook geïnteresseerd geraakt in het evangelie. Toen ze betrapt werd op het lezen
van de Bijbel, brak Mariams broer haar
arm. Mariam en Moussa houden vast
aan het geloof, ondanks de tegenstand
van hun familie.

CHINA
NR. 43 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 18 OKTOBER – Joyce is

begin dit jaar gearresteerd en sindsdien
niet meer gezien. Haar zoon is zo bezorgd
dat hij depressief is geworden. Joyce
was moslim voordat ze christen werd.
Jarenlang vertelde ze binnen de moslimgemeenschap over de Here Jezus, wat
erg gevaarlijk is. Bid dat de Here God haar
beschermt, waar ze ook is.

uit Noord-Korea werd christen toen hij
verbleef in een schuilhuis van Open
Doors in China. Bid voor het gevaarlijke
werk onder Noord-Koreaanse vluchtelingen in China.
MAANDAG 22 OKTOBER – John Choi,

die vluchtte uit Noord-Korea, schrijft:
“Terwijl Noord-Korea haar zeventigjarig
bestaan viert, zouden wij moeten vieren
dat de kerk daar al zeventig jaar standhoudt.” (Zie pagina 18 van het Open
Doors Magazine)
DINSDAG 23 OKTOBER – “We prijzen en

aanbidden onze Hemelse Vader. Hij is
onze Leidsman. God geeft ons vrede als
we de weg kwijt dreigen te raken door
verwarring en moeilijkheden. Alle glorie
is aan Hem die ons leidt en die Zijn volk
niet in de steek laat”, zegt een gelovige uit
Noord-Korea.
WOENSDAG 24 OKTOBER – So-Young
werd opgepakt toen ze een Bijbelstudiegroep bezocht en werd veroordeeld tot
vijf jaar werkkamp. Na tweeëneenhalf
jaar kwam ze vrij. Ze leeft nu veilig in ZuidKorea, maar kent de Here Jezus nog niet.
Bid hiervoor en voor emotioneel herstel.

VRIJDAG 26 OKTOBER – Bid voor de
miljoenen mensen in Jemen die honger
lijden. Meer dan drie miljoen kinderen en
zwangere vrouwen zijn ondervoed. Bid
dat de Here God zichzelf openbaart aan
hen die naar Hem op zoek zijn in deze
uitzichtloze situatie.

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZATERDAG 27 OKTOBER – De 9-jarige

Anjali Masih uit India is verkracht en
vermoord, kort nadat de familie van het
meisje christen werd. Anjali was met
vriendjes aan het spelen toen drie of vier
mannen haar meelokten. De ouders van
Anjali zijn bang voor nog meer geweld.
ZONDAG 28 OKTOBER – Lokale chris-

tenen laten weten dat er steeds meer
mensen in India tot geloof komen, tot
groot ongenoegen van de hindoeïstische
bevolking.
Een
christelijke
leider
vermoedt dat de moord op Anjali bedoeld
is om mensen ervan te weerhouden zich
te bekeren tot het christendom.
MAANDAG 29 OKTOBER – Tot drie keer

toe probeerde pastor Sujit een kerk in
zijn dorp te bouwen. Elke keer werd dit
verhinderd door radicale hindoes. De
derde keer werd hij bekogeld met stenen
en moest hij zijn dorp verlaten. Veel
kerken in India hebben hiermee te maken.

van Rina* werd sterker nadat ze regelmatig christenen ontmoette. “Ik ben kort
geleden christen geworden, dus mijn
familie weet nog van niets. Het is niet veilig
om op zondag naar een huiskerk te gaan”,
zegt ze. Haar islamitische familie zou haar
kunnen vermoorden om haar geloof.
VRIJDAG 2 NOVEMBER – Hasan* en zijn

moeder lopen gevaar nadat Hasan zijn
overleden vader een christelijke begrafenis gaf. Ze worden in de gaten
gehouden en anderen worden over hen
ondervraagd. De laatste tijd komt vervolging na christelijke begrafenissen steeds
meer voor in Centraal-Azië.
ZATERDAG 3 NOVEMBER – Mila* is
onlangs door haar broer in elkaar geslagen
omdat ze leiding geeft aan een kerk.
Gelukkig ving een vrouw uit de kerk haar
op. Ondanks toenemende vervolging
door haar islamitische familie is ze vastberaden om door te gaan met haar werk.

DONDERDAG 8 NOVEMBER – Zondag-

schoolonderwijzer Wed vertelt: “Door de
training leerde ik hoe ik het evangelie aan
kinderen kan vertellen en hoe ik hen kan
onderwijzen.” Dank dat de trainingen tot
zegen zijn voor zowel de kinderen als de
onderwijzers.

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 9 NOVEMBER – De schoonheid

van India staat in schril contrast met de
vijandschap tegenover christenen die
daar leven. Ze worden buitengesloten
door radicale hindoes en de regering kijkt
weg. Bid om bescherming en standvastigheid voor Indiase christenen.
ZATERDAG 10 NOVEMBER – Bahia en

haar moeder zijn met geweld uit hun dorp
verdreven omdat ze christen zijn. Dank
de Here God dat ze de mishandelingen
hebben overleefd. (Zie pagina 22 van het
Open Doors Magazine)

gedeelde missie van broers Naud* en
Prasad* om het evangelie te delen in
India en Nederland. (Zie pagina 8 van het
Open Doors Magazine)

NR. 14 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZONDAG 4 NOVEMBER – Als Nigeriaanse

christenen hun schuld bij moslims niet
kunnen aflossen, worden ze vaak
gedwongen zich te bekeren tot de islam.
Dank dat Asabe net op tijd hulp van Open
Doors kreeg.

NR. 9 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 25 OKTOBER – Bid mee met

NAUD
WOENSDAG 31 OKTOBER – Bid voor

medewerkers van Open Doors in het veld.
Velen lopen dagelijks gevaar omdat ze
christen zijn en andere christenen helpen.

MAANDAG 5 NOVEMBER – Net als Asabe

zijn er nog veel meer vrouwen die een
schuld hebben bij islamitische groepen.
Asabe vraagt ons te bidden voor hen. Bid
om hulp en bescherming voor deze
vrouwen.

ERITREA
NR. 6 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 14 NOVEMBER – Vorige

maand zijn 35 christelijke gevangenen
vrijgelaten. De meesten zijn nog erg jong.
Bid voor hun herstel en voor een goede
re-integratie in hun lokale gemeenschap.
DONDERDAG 15 NOVEMBER – In Eritrea
zitten tussen de 1.200 en 3.000 mensen
vast om hun religieuze overtuiging. Een
groot deel van hen is christen. Bid om
volharding en bescherming voor onze
broers en zussen die vaak in afschuwelijke omstandigheden vastzitten.

IRAK
NR. 8 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 16 NOVEMBER – IS-strijders

ontvoerden Christina toen ze nog maar 3
jaar oud was. Drie jaar later, in de zomer
van 2017, werd ze bevrijd. Dank dat ze
alweer ruim een jaar bij haar ouders in
Qaraqosh woont en dat het goed met
haar gaat.
ZATERDAG 17 NOVEMBER – Omdat
Christina na de ontvoering bij een islamitisch gezin woonde, sprak ze na haar
bevrijding alleen Arabisch. Dank dat ze
opnieuw Syrisch heeft geleerd; de taal
die haar ouders en dorpsgenoten
spreken. Ook heeft ze afgelopen schooljaar succesvol afgerond.

NIGERIA

DINSDAG 30 OKTOBER – Bid voor de

JEMEN
een christen uit Jemen: “We zijn in dit land
om U te dienen, om te getuigen van Uw
liefde en vergevingsgezindheid. Geef ons
moed en vastberadenheid om in Uw naam
te blijven geloven en vast te houden aan
Uw beloftes. Zegen Uw kinderen en help
ons om een voorbeeld te zijn.”

CENTRAAL-AZIË

DONDERDAG 1 NOVEMBER – Het geloof
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BAHIA
ZONDAG 11 NOVEMBER – “Bid alstublieft
dat God me zal helpen Zijn woord te
delen met ongelovigen”, zegt Bahia.

ZONDAG 18 NOVEMBER – Kerken en een
lokale partnerorganisatie helpen Iraakse
christenen met het opzetten van een
eenmanszaak of klein bedrijf. Bid dat
deze ondernemingen standhouden en
blijven voorzien in een stabiel inkomen
voor christelijke gezinnen.

MALEDIVEN

MEXICO

INDIA

NR. 13 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DINSDAG 6 NOVEMBER – Op de Male-

NR. 39 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 12 NOVEMBER – Christenen

NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 19 NOVEMBER – Radicale

diven, een prachtige eilandengroep in de
Indische Oceaan, is het christendom niet
welkom. De regering staat erop dat elke
inwoner moslim is. Bid om moed en
bescherming voor christenen in dit land.

in Mexico zijn de dupe van corruptie en
onrust. Criminele groepen vallen kerkleiders aan en nieuwe gelovigen worden
door lokale stamhoofden aangevallen.
Bid om volharding en bescherming voor
Mexicaanse christenen.

hindoes beschadigden afgelopen juni de
huizen van vijftien christelijke gezinnen in
het dorp Halwar. Vooral de daken moesten
het ontgelden. Bid voor deze broeders en
zusters.

INDONESIË

DINSDAG 13 NOVEMBER – De inwoners

NR. 38 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 7 NOVEMBER – In Indonesië

worden christelijke kinderen en jongeren
vaak gepest door de islamitische meerderheid. Velen bekeren zich tot de islam.
Om christelijke kinderen weerbaarder te
maken, geeft Open Doors trainingen aan
zondagsschoolonderwijzers.

DINSDAG 20 NOVEMBER – Drie gezinnen

van de stad waar Dominga (70) en
Natalia (82) wonen staan bekend om
hun vijandige houding tegenover christenen. De vrouwen zijn al meerdere
keren bedreigd. Toch blijven ze trouw aan
de Here Jezus.

werden afgelopen juli met de dood
bedreigd. Hierdoor hebben ze het christelijk geloof na bijna tien jaar afgezworen.
Het gaat om Ashok en Onima Pungati
met hun drie kinderen, Birsu en Jaine
Alami, en Sadhu en Mahari Lekami met
hun vier kinderen. Bid alstublieft voor hen.

