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WOENSDAG 30 JANUARI – De Syrische

kerk speelt een grote rol in de wederopbouw. Door hulp te bieden wil de kerk de
liefde van de Here Jezus en de christelijke
waarden delen met landgenoten. Hier is
veel moed, geduld en wijsheid voor nodig.
DONDERDAG 31 JANUARI –

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

WOENSDAG 6 FEBRUARI – Nora* werd
geboren als moslim, maar kwam tot
geloof in de Here Jezus. Haar man is van
geboorte af christen. Ze zijn getrouwd in
de kerk, maar niet voor de wet en daarom
is hun huwelijk niet officieel. Als ze
kinderen zouden krijgen, worden die van
hen afgepakt als ze ontdekken dat Nora
christen is. Ze huilt: “Het is voor ons
onmogelijk om kinderen te hebben.”

BANGLADESH

IRAN

NR. 41 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 1 FEBRUARI – Mansuri’s

NR. 10 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 7 FEBRUARI – Malileh*

kinderen worden gepest op school. Ook
worden zij en haar man vaak bedreigd
door dorpsgenoten. Toch is het haar wens
om Jezus’ voorbeeld te volgen en Zijn
liefde door te geven aan mensen om haar
heen. (Zie ook pagina 6 van het Open
Doors Magazine)

woont thuis om voor haar oudere vader
te zorgen. Daarnaast werkt ze met
kinderen in verschillende huisgemeentes.
“Vanwege mijn werk is het moeilijk om
kerkdiensten bij te wonen. Daarom
probeer ik om zoveel mogelijk te investeren in persoonlijk gebed.”

ZATERDAG 2 FEBRUARI – Haar geloof in

VRIJDAG 8 FEBRUARI – “Ik geloof dat

de Here Jezus kostte Kakon haar schoonfamilie, haar enige broer en haar buren.
Ook haar 15-jarige zoon weigerde met
haar te praten, maar hij kwam na tien jaar
gebed tot geloof. Kakon geeft nu discipelschapslessen aan andere vrouwelijke
moslimbekeerlingen die met dezelfde
problemen te maken krijgen.

iedereen zijn of haar eigen speciale rol
mag vervullen in de kerk, of je nu jong
bent of niet”, vertelt Malileh. “Ik hoop dat
op een dag alle kinderen met wie ik werk
in de Here Jezus gaan geloven.”

FILIPIJNEN

– Sarosa*
vluchtte met haar familie toen strijders van
Islamitische Staat haar stad binnenvielen.
Ze woont nu ergens anders, maar wil heel
graag terugkeren naar huis. Ook is ze
getekend door alles wat er gebeurd is.
ZATERDAG

ZONDAG 3 FEBRUARI – In het afgelopen

jaar heeft Open Doors 22 weerbaarheidstrainingen gegeven aan 1.055 christenen.
Zij memoriseerden teksten uit de Bijbel
over vervolging, maar leerden ook over
vergeving, volhouden en bidden.
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FEBRUARI

ZONDAG 10 FEBRUARI – Sinds Precious*
MAANDAG 4 FEBRUARI – Deelneemster
Khadiza (45) zegt: “Ik wist nooit wat de
Bijbel zegt over vervolging. Nu weet ik dat
zelfs in de Bijbel veel mensen vervolgd
werden, dus ons kan het ook overkomen.”

MALEISIË
NR. 23 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DINSDAG 5 FEBRUARI – Toen Aina* haar

geloof deelde met haar dochters werd
met name haar oudste dochter erg boos.
Ze werd nog bozer toen haar zusje
christen werd. De weerstand van haar
dochter doet Aina veel pijn. Ook durft ze
het evangelie niet te delen met familie en
vrienden.

in 1996 tot geloof kwam, dreigt haar
familie haar te doden. Toch blijft ze de
boodschap van redding delen met
moslims uit haar omgeving. Ze ontvangt
nog steeds doodsbedreigingen. Precious:
“Ik houd meer van de Here Jezus dan
van mijn leven.”

WOENSDAG 13 FEBRUARI – Lydia zag al

veel wonderen gebeuren op de Filipijnen.
Door de gebeurtenissen horen veel
mensen over de Here Jezus en wat Hij
doet in de levens van mensen.

ZUID-AZIË

is docent in een christelijk centrum.
Christelijke vrouwen leren daar waardigheid en hoop te vinden in de liefde van de
Here Jezus.
VRIJDAG 15 FEBRUARI – Zelf leeft
Mehreen elke dag in angst om hun huis
kwijt te raken. Radicale groepen willen
de stad vrijmaken van christenen.
Mehreen bidt elke dag om bescherming
voor haar jonge dochtertje.

BID VOOR
VERVOLGDE
VROUWEN

ZATERDAG 16 FEBRUARI – Christelijke

meisjes worden vaak ontvoerd en vervolgens gedwongen om zich te bekeren tot
de islam. Rhea (10) en Kusum (11)
verblijven daarom op de campus van een
door Open Doors gefinancierde Bijbelschool. Rhea: “We schrijven veel beterschapskaarten voor zieke mensen en
zingen liederen voor mensen die bemoediging nodig hebben.”

IRAK
NR. 8 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZONDAG 17 FEBRUARI – Steeds meer

Iraakse christenen keren terug naar hun
huizen nadat ze in 2014 vluchtten voor
Islamitische Staat. Veel huizen worden
herbouwd en ook worden er veel inkomensprojecten opgestart. Het team
moet belangrijke beslissingen nemen
over het starten van nieuwe projecten.
(Zie ook pagina 16-17 van het Open Doors
Magazine)

We worden vervolgd,
maar worden niet in
de steek gelaten. We
worden geveld, maar
gaan niet te gronde.
2 Korintiërs 4:9

ZATERDAG 8 DECEMBER – Tien orthodoxe kerken zijn aangevallen. Daarbij
werden meer dan vijftien priesters
gedood. Bid voor de nabestaanden, de
getroffen kerkgemeenschappen en 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.

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 10 DECEMBER – De 12-jarige

* Schuilnaam

IVOORKUST

Sari* werd door de Here God genezen van
een oorziekte. Haar ouders verboden haar
daarna om naar de kerk te gaan. Als ze dat
toch deed, sloeg haar broer haar. Daarom
woont ze nu bij haar christelijke tante.

DONDERDAG 6 DECEMBER – Door Kari-

Sara* verliet haar toen hij ontdekte dat
ze christen was geworden. Sara bleef
achter met drie kinderen. Toch bleef ze
overeind door de kracht die ze van de
Here God ontving. Onlangs kreeg ze te
horen dat ze haar huis uit moet. (Zie ook
pagina 22 van het Open Doors Magazine)

man Matt* zijn kerkleiders onder de
Sama, een stam op de Filipijnen met een
moslimachtergrond. Na aanvallen van
andere stammen op de Sama, kreeg
Lydia een droom waarin duidelijk werd
dat ze moesten blijven om de achtergebleven christenen te bemoedigen.
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DONDERDAG 14 FEBRUARI – Mehreen*

MAANDAG 11 FEBRUARI – De man van

DINSDAG 12 FEBRUARI – Lydia* en haar
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NR. 29 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 7 DECEMBER – Toen islamiti-

sche kinderen de christelijke school in
een Ethiopisch dorp bezochten, verzoenden deze christenen en moslims
zich. Lokale christenen zijn blij met de
verbondenheid en hopen dat de school
bijdraagt aan de verspreiding van het
evangelie.

DINSDAG 11 DECEMBER – Sari betaalt

een hoge prijs voor haar geloof in Jezus
Christus. Ondanks alles wat ze doormaakt, verloochent ze Hem niet: “Ik kan
Hem gewoon niet verlaten.”
WOENSDAG 12 DECEMBER – Vanwege

haar geloof worden Kiran en haar familie
door het hele dorp genegeerd. Kiran
besloot dat ze volgeling van Jezus
Christus blijft en anderen over het evangelie blijft vertellen.

LIBIË
NR. 7 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 13 DECEMBER – In Libië

leven tenminste 150 mensen waarvan
bekend is dat ze christen zijn. Fatima en
Safira* zijn daar twee van. Omdat van
elke Libiër verwacht wordt dat hij moslim
is, is het bijna onmogelijk om als christen
te praten over het geloof.
VRIJDAG 14 DECEMBER – Toen Nadya*
via een Egyptisch tv-kanaal tot geloof
kwam, vertelde ze haar zussen er meteen
over. Ook zij kwamen tot geloof. Na een
tijdje merkte hun moeder dat er iets
veranderd was aan de vrouwen en ook zij
kwam tot geloof in de Here Jezus.
ZATERDAG 15 DECEMBER – Nadya en
haar familie worstellen met vragen als
‘hoe leef ik als christen?’ en ‘hoe moet ik
bidden en hoe vaak?’. Ze proberen
antwoorden te zoeken via het internet,
maar durven geen andere mensen te
benaderen, dat is te gevaarlijk.

INDONESIË
NR. 38 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZONDAG 16 DECEMBER – Ilma* en haar

man Andreas* bezochten een huwelijksseminar waar Andreas opbiechtte dat hij
haar heeft bedrogen en mishandeld. De
andere koppels baden voor hen en sindsdien is hun relatie verbeterd. Ze bidden
samen en groeien weer dichter naar
elkaar toe.
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MAANDAG 17 DECEMBER – Op Java
volgen negentien vrouwen een training
bij het vrouwencentrum van Open Doors.
Hier worden ze gesterkt in hun geloof en
leren ze een beroep zodat ze hun families
kunnen onderhouden.
DINSDAG 18 DECEMBER – Lisa* is een

van de deelnemers aan de training. Zij
zegt: “Als ik weer thuis kom, wil ik een
winkel openen en mijn kennis over mijn
werk én over God doorgeven.”

MYANMAR
NR. 24 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 19 DECEMBER – May Yi* en

Chew*, twee vrouwelijke zendelingen,
bezochten een boeddhistisch dorp om
vijf christelijke families te onderwijzen.
Dorpelingen werden boos en schopten
en sloegen de vrouwen. Zij liepen hierdoor een trauma op.
DONDERDAG 20 DECEMBER – Pastor
U Min en zijn vrouw moesten beloven
om nooit meer zendelingen op te vangen.
Omdat ze dit weigerden, worden ook zij
nu bedreigd door hun dorpsgenoten.

CHINA
NR. 43 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING
VRIJDAG 21 DECEMBER – Kinderen onder

de achttien jaar mogen geen christelijke
ontmoetingsplek bezoeken. Ook worden
christelijke scholieren door hun leraren
gedwongen hun geloof te verloochenen.
ZATERDAG 22 DECEMBER – In het noordwesten is een aantal christelijke mannen
met een moslimachtergrond gevangengezet in een heropvoedingskamp. Ze
zitten al meer dan zes maanden zonder
enige uitleg vast. Ook mogen ze geen
contact hebben met hun familie. Hun
vrouwen en kinderen missen hen enorm.
ZONDAG 23 DECEMBER – Om de kerken
die met vervolging te maken hebben te
steunen, geeft Open Doors trainingen
aan kerkleiders en aan studenten die
kerkleider willen worden. Ze leren strategieën om om te gaan met vanuit de overheid opgelegde restricties. De studenten
in het bijzonder hebben bemoediging
nodig.

DINSDAG 25 DECEMBER –

Vandaag
herdenken we samen met christenen
wereldwijd de geboorte van de Here
Jezus. Er zijn nog veel mensen op deze
wereld die de Here Jezus nog niet
kennen. Laten we voor hen bidden.

NOORD-KOREA
in Noord-Korea zijn erg zwaar. Een NoordKoreaan: “In de winter is alles bevroren
en is er geen eten. Mensen op het platteland hebben constant honger en veel
van hen sterven de hongerdood.”
– Een
Noord-Koreaanse pastor geeft aan dat de
honger ervoor zorgt dat Noord-Koreanen
niet kunnen openstaan voor een geestelijke boodschap. “Jullie weten niet wat
het is om honger te hebben. Het heeft
geen zin om boeken en andere christelijke materialen uit te delen, als jullie geen
eten brengen.”
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DINSDAG 8 JANUARI – Alisher* kreeg de
kans om te vertellen over de Here Jezus
toen zijn zus over de hemel droomde.
Dankzij die droom is ook zij christen
geworden.

KAMEROEN

WOENSDAG 9 JANUARI – Nejat* werd
door zijn vrouw bij de politie aangegeven
omdat hij christen was. Agenten zeiden
over hem: “Als we meer mensen als uw
man tegenkwamen, hadden u en wij het
veel gemakkelijker.” De ogen van Nejats
vrouw werden geopend en ze dient nu
samen met Nejat de Here God.

WOENSDAG 2 JANUARI – De 18-jarige

NR. 1 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 26 DECEMBER – De winters

DONDERDAG

DINSDAG 1 JANUARI – Bid dat vervolgde
christenen zich ook in 2019 blijven vasthouden aan Jezus Christus. Bid dat er
verandering in hun situatie mag ontstaan.

DECEMBER

Sadia kwam in 2017 tot geloof en liet zich
in het geheim dopen. Sinds haar ouders
hiervan weten, zit ze ondergedoken bij
een christelijke pastor.
DONDERDAG 3 JANUARI – Kortgeleden

is Sadia geopereerd aan een tumor. Sadia
was erop voorbereid om te sterven. Ze
hoopte dat haar dood haar ouders zou
helpen om Jezus Christus te aanvaarden.
De operatie is geslaagd, maar het herstel
gaat nu erg langzaam.
VRIJDAG 4 JANUARI – Sunita* en haar

moeder Hadija hebben te maken met
vervolging. Na bedreigingen van haar
vader is Sunita het dorp uit gevlucht.
Hadija is thuis achtergebleven en wordt
dagelijks mishandeld.

VRIJDAG 28 DECEMBER – Een op de zes

Noord-Koreaanse
christenen
zit
gevangen. De omstandigheden in de
werkkampen zijn buitengewoon zwaar.
Gevangenen worden elke dag geconfronteerd met de dood. Een overlevende:
“Zonder hulp van buitenaf is het heel
moeilijk om te overleven.”

COLOMBIA
NR. 49 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZATERDAG 29 DECEMBER – Regelmatig

delen Agustina* en haar man Hector*
met gevaar voor eigen leven het evangelie. Ze bezoeken ’s nachts verborgen
gemeenschappen in de jungle van
Colombia. “Velen accepteren Jezus
Christus en starten een nieuw leven als
geheime gelovige”, vertelt Agustina.
ZONDAG 30 DECEMBER – Agustina’s

familie ontvangt steun op zowel geestelijk als op financieel gebied. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij ‘La Casita’, een opvanghuis waar kinderen uit haar familie onderwijs krijgen.

november 2018 hebben de Malediven
een nieuwe president. Bid dat de Here
God president Ibrahim Mohamed Solih
gebruikt om positieve veranderingen en
meer religieuze vrijheid in de Malediven
te brengen.

SOEDAN
NR. 4 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
VRIJDAG 11 JANUARI – In het noorden

CENTRAAL-AZIË

ZATERDAG 5 JANUARI – Dertig chris-

tenen en hun kinderen in Azerbeidzjan
kwamen samen voor een aanbiddingsdienst toen de politie een inval deed. De
geheime bijeenkomst werd stopgezet.
Het zou ‘illegaal’ zijn. Steeds meer wetten
beperken christenen in Azerbeidzjan om
de Here God te aanbidden.
ZONDAG 6 JANUARI – Sameda* is door
haar man uit huis gezet toen ze christen
werd. Hij dreigt nu om van haar te
scheiden en om hun dochter met zich
mee te nemen.
MAANDAG 7 JANUARI – Hamida* was al

15 jaar lang christen. Nadat haar islamitische man een reis naar Mekka had
gemaakt, veranderde zijn houding ten
opzichte van het christendom. Nu mag
Hamida nooit het huis uit om andere
christenen te ontmoeten.

van Soedan heeft de overheid christenen
gevangengenomen en kerken vernield.
Ook wordt er scherp toezicht gehouden
op de kerkadministratie.
ZATERDAG 12 JANUARI – In hun strijd

tegen rebellen die het land onveilig
maken, bombardeert de overheid ook
huizen, boerderijen, kerken en ziekenhuizen. Veel christelijke Soedanezen zijn
gevlucht en verkeren in grote nood.
ZONDAG 13 JANUARI – Open Doors

bezorgt hulpgoederen aan deze grote
groep vluchtelingen. Amira is een van
hen: “Nadat ik heel veel had geleden
heeft God me gezegend. Ouderlingen
van de kerk kwamen naar me toe en
gaven me te eten en ook bouwland. Het
heeft me enorm geholpen.”

TSJAAD

MAANDAG 14 JANUARI – Achta is een

van de weinige christenen in haar overwegend islamitische stam. Ze wordt
daardoor op school gepest door haar leeftijdsgenoten. Ondanks alles blijft Achta
vasthouden aan haar geloof.

WERELDWIJD

MAANDAG 31 DECEMBER – Wilt u bidden
MAANDAG 24 DECEMBER – Honderden
huiskerken zijn aangevallen en gesloten
door de politie. Kruizen werden neergehaald, Bijbels en andere christelijke materialen zijn meegenomen. De Chinese
overheid oefent de laatste paar maanden
steeds meer druk uit op christenen.

MALEDIVEN
NR. 13 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
DONDERDAG 10 JANUARI – Sinds

voor medewerkers van Open Doors
wereldwijd? Sommigen van hen dienen
met gevaar voor hun eigen leven de
vervolgde kerk.

HAMIDA

>> GEBEDSKALENDER

DINSDAG 15 JANUARI – Er kwamen bijna

DINSDAG 22 JANUARI – Drie inheemse,

tweehonderd kinderen naar de zondagsschool waar Achta werkt. Sinds islamitische ouders weten dat ze christen is
geworden, zijn sommige kinderen van de
zondagsschool gehaald. Achta hoopt en
bidt dat die kinderen weer terugkomen
en dat ze in de Here Jezus gaan geloven.

christelijke gezinnen uit de staat Oaxaca
werden verbannen uit hun dorp. Zij
weigerden om mee te werken aan feesten
waar het katholieke geloof wordt
vermengd met inheemse tradities. De
gezinnen kregen een maand om al hun
spullen te verkopen en te vertrekken. Een
nabijgelegen dorp ving de christenen op.

NIGERIA

WOENSDAG 23 JANUARI – Juana moet
ook het dorp verlaten. Het doet haar pijn
dat ze al haar bezittingen moest verkopen
en achterlaten. “Ik had een paar ezels,
maar ik moest ze allemaal verkopen.”

NR. 14 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
WOENSDAG 16 JANUARI – Toen Rashida

(7) met een vriendin buiten speelde,
werd hun dorp overvallen door Fulaniherders. De aanval duurde meerdere
dagen. Vele mensen kwamen om of
raakten gewond. De aanval heeft niet
alleen Rashida’s lichaam, maar ook haar
geest verwond.
DONDERDAG 17 JANUARI – Bid voor
christenen in Nigeria die lijden onder de
aanvallen van Fulani-herders. Bid dat de
Here God ingrijpt en dat recht zal
geschieden.

DONDERDAG 24 JANUARI – Juana en de
andere gezinnen durfden niet terug naar
huis. Bid voor inheemse christenen in
Mexico. Veel van hen worden door stamoudsten en dorpsgenoten onder druk
gezet om hun geloof in de Here Jezus af
te zweren.

NIGER

VRIJDAG 25 JANUARI – De 17-jarige
VRIJDAG 18 JANUARI – Tien familieleden

van Blessing werden in het najaar van
2018 vermoord. Blessing en haar vader
overleefden de brute aanval maar zijn
getraumatiseerd en diep in rouw.

INDIA
NR. 11 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
ZATERDAG 19 JANUARI – De christelijke

Unga Karma werd twee jaar geleden
verbannen uit zijn dorp. Hij vertrok met
zijn gezin, maar zijn dorpsgenoten lieten
hem niet met rust. Uiteindelijk is hij in
september 2018 gedood waarbij hij zijn
vrouw en vier kinderen achterliet.
ZONDAG 20 JANUARI – In september

2018 werden 91 incidenten met christenen gemeld. In heel India schakelen
hindoe-extremisten de politie in om
gebedsbijeenkomsten te verstoren,
pastors op te pakken of om mensen te
dwingen hun geloof op te geven.

Amara is opgegroeid in een islamitisch
gezin. Na haar bekering tot Jezus Christus
is haar leven moeilijker geworden. De
imam wilde dat ze publiekelijk haar Bijbel
zou verbranden, maar ze weigerde. Ze is
vastbesloten om haar hele leven de Here
Jezus te dienen.
ZATERDAG 26 JANUARI – Toen Amara
naar de kerk wilde gaan, werd ze door haar
familie tegengehouden en bedreigd. Ze
vluchtte naar een christelijke familie waar
ze nu woont en wordt onderwezen.

ERITREA
NR. 6 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING
ZONDAG 27 JANUARI – Aster* is getrouwd

en moeder van vier kinderen. Haar man is
pastor en is gevangengenomen. Hij leidde
een kerkdienst in een kerk die niet door de
overheid erkend wordt. Aster staat alleen
voor de opvoeding.
MAANDAG 28 JANUARI – Aster: “Bid dat

MEXICO
NR. 39 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 2018
MAANDAG 21 JANUARI – Toen Maria*

en Juan Nicholas een doodgeboren
baby kregen, vroeg Juan Nicholas zijn
broer -die agent is- om toestemming voor
een begrafenis. Omdat het stel christen
is, kregen ze die toestemming niet. Het
kind moest daarom buiten het dorp
begraven worden.

er een eind komt aan ons lijden en voor
moed om alle problemen die we tegenkomen aan te kunnen. Bid dat we God in
vrijheid mogen dienen in dit land.”

SYRIË
NR. 15 OP DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING
DINSDAG 29 JANUARI – De oorlog die

zeven jaar geleden begon heeft nog
steeds een enorme impact. Bid dat
Syriërs hun leven weer kunnen oppakken
in hun vaderland.

