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MUSKATHLON

DONDERDAG 10 OKTOBER - Vandaag leggen onge-

WOENSDAG 16 OKTOBER – Extremistische moslims

christenen, hebben grote behoefte aan steun

hacken de laatste tijd geregeld Facebookac-

vanuit hun broeders en zusters in de Here Jezus.

counts van christenen, waaronder dat van de

veer zestig mensen al rennend, wandelend of

26-jarige Fady Youssef Todary. De hacker

fietsend tientallen kilometers in Zuid-Korea af.

publiceerde onder Fady’s naam een beledi-

50

AZERBEIDZJAN

VRIJDAG 11 OKTOBER - Samir Ismayilov, Ismat
Azizov en Jalil Rahimli hebben alle drie een
boete ter waarde van drie maanden loon
gekregen, omdat zij samen de Bijbel bestudeerden. Een familielid van een van de mannen
gaf hen aan bij de politie.

SRI LANKA

WOENSDAG 23 OKTOBER - Pastors in overwegend

moslims op om naar Fady’s huis te komen. Daar

boeddhistische gebieden ondervinden zware

aangekomen vernielden ze ramen, meubels en

tegenstand van niet-gelovigen. Pesterijen,

apparatuur. “Dit zijn geen op zichzelf staande

doodsbedreigingen en sociale onderdrukking

incidenten, maar een bewuste manier om

zijn aan de orde van de dag voor zowel pastors

Egyptische christenen in diskrediet te brengen”,

als gelovigen.

DONDERDAG 24 OKTOBER - Dorpsgenoten zetten
christenen onder druk om hun dorp te verlaten.
39

MEXICO

grote gevolgen.

VRIJDAG 25 OKTOBER - Bid voor christenen die
lijden aan trauma’s als gevolg van de aanslagen
met Pasen. Zij hebben geestelijke heling en
herstel nodig.
32

NEPAL

VRIJDAG 18 OKTOBER – Open Doors-veldwerkers

ZATERDAG 26 OKTOBER – Het aantal incidenten

gaven een traumatraining aan Rosi. Ze leerde

tegen christenen neemt toe. Onlangs vielen

ZATERDAG 12 OKTOBER – Pastor Hamid Shabanov

de mannen die haar moeder aanvielen te

agenten een ziekenhuis binnen dat gerund

vergeven. Wel ziet ze er nog steeds erg tegenop

wordt door een christelijke organisatie. Ze

om samenkomsten te mogen houden. Onlangs

om terug te gaan naar haar gemeenschap.

beschuldigden het tehuis ervan mensen tot
geloof te brengen en verbrandden dertig Bijbels.

kreeg hij een boete van 750 euro omdat

16

EGYPTE

ZONDAG 13 OKTOBER – Ontheemde christenen uit
de Sinaï-woestijn durven nauwelijks terug te
keren naar hun huizen omdat IS-strijders regelmatig inwoners ontvoeren. Vooral rondom de

ZATERDAG 19 OKTOBER – Een groep christenen in
de staat Chiapas ontving onlangs een brief van
de autoriteiten waarin staat dat ze moeten
stoppen met het houden van kerkdiensten.
Veel christenen in de regio zijn bang voor wat
er nog komen gaat. “Ze zeggen dat we niet
meer mensen tot geloof mogen brengen”,
vertelt een van hen.

stad El-Arish is de kans op ontvoering groot.
Teruggekeerde christenen overwegen om

IRAK

opnieuw te vluchten.

13

MAANDAG 14 OKTOBER –De Egyptische regering
kende onlangs een vergunning toe aan 156
Egyptische kerken. Er zijn nog 5.000 andere
kerken die niet officieel geregistreerd staan en
waarvan de gemeenteleden dus illegaal
bijeenkomen. Sommige kerken wachten al
meer dan twintig jaar op een vergunning.

steeds meer christenen uit het Midden-Oosten

ZONDAG 20 OKTOBER - Net als Faraydoun keren

DINSDAG 15 OKTOBER – Christelijke meisjes zijn
erg kwetsbaar in Egypte. Sommigen van hen
maakten traumatische gebeurtenissen mee,
zoals ontvoering of intimidatie. Open Doors
geeft training aan deze meisjes, zodat ze
genezen van nare ervaringen en zichzelf leren
te beschermen.

de sloot te trekken, werd hij ervan beschuldigd

Wanneer de wereld je haat,
bedenk dan dat ze mij eerder
haatte dan jullie.

de koe te hebben gedood. Om vrij te komen

Johannes 15:18

ZONDAG 27 OKTOBER – Nadat Ashik twee
vrienden had geholpen om een dode koe uit

moest hij een hoge boete betalen.

MAANDAG 28 OKTOBER – Een christelijke man is
gearresteerd nadat hij het evangelie deelde
met een aantal dorpsgenoten. Toen een dorpsgenoot vervolgens naar het politiebureau ging
om meer te weten te komen, arresteerden ze
hem ook. De twee zitten nog steeds vast.

terug naar hun huis. Ze willen daar het licht van
Jezus Christus verspreiden. (Lees het verhaal
van Faraydoun op pagina 10 en 11 van het
Open Doors Magazine)

Bid om
hoop voor de
vervolgde
kerk

Doen ze dit niet, dan dreigen boeddhisten met

probeert al 25 jaar een vergunning te krijgen

gemeenteleden bij elkaar waren gekomen.

september - oktober 2019

vertelt een partner van Open Doors.

DONDERDAG 17 OKTOBER – Inheemse kinderen
zien soms met eigen ogen hoe stamleden
geweld gebruiken tegen hun ouders omdat zij
christen zijn geworden. “Toen ik zag dat ze mijn
moeder meenamen, heb ik de huissleutels
gepakt en ben ik naar mijn tante gegaan. We
deden wat mijn moeder ons had verteld,”
vertelt Rosi (12).

HAMID

46

gend bericht over de islam en riep vervolgens
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CHINA

CENTRAAL-AZIË

MAANDAG 19 AUGUSTUS - Eldos uit Kirgizië werd

vorig jaar in elkaar geslagen door drie extreverwondingen aan over en was niet meer veilig
in zijn land. Onlangs is hij geëmigreerd naar

DONDERDAG 22 AUGUSTUS - Ade* is christen,
terwijl zijn broer een opleiding volgt om een
boeddhistische geestelijke te worden. Volgens
hun ouders kan dit niet samengaan. Ook zijn ze
erg bang dat Ade’s geloof een vloek brengt
over de familie. Ze verbieden hem daarom de
Here Jezus te volgen.

een ander land waar hij zijn leven opnieuw
moet opbouwen.
14

MAANDAG 21 OKTOBER - Ondanks het vertrek van
IS vrezen christenen in Irak nog steeds voor hun
veiligheid. Ze vragen zich af of de vrede en rust
ooit helemaal terugkeert in hun land.
DINSDAG 22 OKTOBER - “Ik wil dat alle christenen
over de hele wereld een zijn in hun geloof in
Jezus Christus, dat we verenigd zijn in ons christendom, ” zegt Faraydoun. Hij, en andere Iraakse
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die hun beschermt tegen hun familieleden.
Hierdoor lopen zij zowel fysieke als emotionele
schade op.

ZONDAG 25 AUGUSTUS - Op de Malediven zijn
geen kerken. Het is voor christenen dan ook
erg moeilijk om contact te krijgen met elkaar.
Doordat ze niet aan hun relatie met de Here

mistische moslims. Hij hield hier ernstige
* Schuilnaam

27

WOENSDAG 21 AUGUSTUS - Abdul* wilde zijn
huurcontract verlengen, maar dat werd hem
geweigerd vanwege zijn etniciteit en godsdienst. Toen Open Doors-medewerkers hem
onlangs bezochten, vroeg hij om gebed voor
nieuwe woonruimte en een aardige verhuurder.

MALEDIVEN

God kunnen werken, zwakt hun geloof af.

10

INDIA

MAANDAG 26 AUGUSTUS - In India worden christelijke vrouwen opgeleid tot professioneel naaister. Tegelijkertijd horen ze over de liefde van
de Here God voor hen. Samenwerkingspartners van Open Doors verzorgen jaarlijks tientallen trainingen voor vervolgde christenen.

DINSDAG 20 AUGUSTUS - Politieagenten hebben

VRIJDAG 23 AUGUSTUS - Veel kinderen op de

een inval gedaan in een kerk. Daar zou de dag

Malediven zijn slachtoffer van incest binnen

DINSDAG 27 AUGUSTUS - “Dankzij u kan ik zelf geld

erop een Bijbeltraining voor dove gelovigen

hun familie. “Ik kan mijn dochter niet veilig bij

verdienen om mijn gezin te onderhouden,”

met een moslimachtergrond plaatsvinden. Het

haar vader achterlaten,” vertelt een moeder.

vertelt Shikha. Zij is een van de vrouwen die

is onduidelijk hoe de politie hierachter is

door Open Doors opgeleid werd tot naaister.

gekomen. Bid om bescherming voor kerken,

ZATERDAG 24 AUGUSTUS - Er lijkt niemand te zijn

Lees hun verhaal op pagina 14 en 15 van het

leiders en gemeenteleden.

die opkomt voor de rechten van kinderen en

Open Doors Magazine.
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en realiseren we ons dat onze harten in Syrië

DONDERDAG 12 SEPTEMBER - Voor de komende

VRIJDAG 20 SEPTEMBER – Met haar elf kinderen

WOENSDAG 2 OKTOBER – Een christen vertelt:

zijn en niet hier”, vertelt een van hen.

maanden is een aantal seminars voor vrouwen

vluchtte Anna*, een Somalische gelovige, met

“Toen Bashir aan de macht was, schoot het

en jongeren voorbereid. De organisatoren

haar kinderen naar een ander land. Haar echt-

leger gericht op hun doelwit. Maar nu zien ze

vragen om gebed voor de laatste, praktische

genoot was erachter gekomen dat ze christen

elke Soedanese burger als vijand. Ze doden

details. Ze hopen dat potentiële deelnemers

was geworden. Onlangs zette haar huisbaas

ook christenen. Bidt u alstublieft voor godde-

niet tegengehouden worden om mee te doen.

haar om dezelfde reden uit haar huis. Toch is

lijke bescherming van de Here God voor Zijn

Anna vol vertrouwen: ”Mijn God weet van mijn

kerk?”

1

DEVIKA
WOENSDAG 28 AUGUSTUS - Devika ontving niet
alleen een opleiding, maar ook geestelijke
groei tijdens een training. “We bidden, we
zingen en we leren over de Here God. We
voelen ons zo gezegend!”
DONDERDAG 29 AUGUSTUS - Shikha, Devika en
anderen die de training volgen, leren over de

NOORD-KOREA

WOENSDAG 4 SEPTEMBER - De christelijke oma van
Heejin* was naar China gevlucht. Op een dag
wordt ze gearresteerd en teruggestuurd naar
Noord-Korea. Na maanden in de gevangenis te
hebben doorgebracht, gaat ze vrijuit.
DONDERDAG 5 SEPTEMBER - Elke zondag vraagt
Heejins oma aan Heejin om de deur op slot te
doen zodat ze de Here Jezus kunnen
aanbidden. “Eerst voelde ik niet zoveel, maar
nu realiseer ik me hoezeer de Here God me
gezegend heeft. Wanneer ik zing of bid,
verwarmt Hij mijn koude hart.”

Here God. Zo worden ze geïnspireerd om iets
van Hem laten zien aan hun familie en vrienden.

OPEN DOORS

ZATERDAG 31 AUGUSTUS - Dank de Here God dat

wereldwijd mensen zich inzetten voor het
werk van Open Doors. Bid dat hun inzet tot
zegen en opbouw van de vervolgde kerk is.

20

VIETNAM

VRIJDAG 13 SEPTEMBER - De 18-jarige Tran* en

ZATERDAG 21 SEPTEMBER – Mary* uit Somalië

zijn vrouw Chau* (16) wonen in een tent in het

kwam onlangs tot geloof en trouwde met een

bos. Omdat zij weigeren de Here Jezus te

christelijke man met een andere nationaliteit.

verloochenen zijn ze door hun familie en

Haar familie wil sindsdien niets meer van haar

dorpsgenoten het dorp uitgejaagd.

weten. Dit doet haar veel verdriet. Ze voelt ze
zich vaak eenzaam.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER - Tran en Chau zijn nog
maar net christen. Ze kennen de Here God nog
niet heel goed, hierdoor kan hun geloof snel
wankelen.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER - De familieleden van
Heejin en haar oma keuren het niet goed dat ze

VRIJDAG 30 AUGUSTUS - In India worden vrouwen
als minderwaardig gezien. Als ze dan ook nog
eens christen zijn, wordt hun leven vaak nog
zwaarder.

situatie af. Hij zal er zorg voor dragen.”

Jezus Christus volgen. Ze zijn bang voor dit
nieuwe geloof dat mensen in de gevangenis of
een strafkamp doet belanden.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER - Dank de Here God voor
christenen als Min-soo* die zich inzetten voor
het verspreiden van Gods Woord. Bid om wijsheid, moed en doorzettingsvermogen voor
Noord-Koreaanse pastors. (Lees over Min-soo
op pagina 22 en 23 van het Open Doors
Magazine)

ZONDAG 15 SEPTEMBER - Voor het Vietnamese
echtpaar is het al lastig om in het bos te moeten
overleven, maar ze hebben ook nog een baby
van zeven maanden waar ze voor moeten
zorgen. Ze willen graag een huis bouwen om
het kindje een beter onderkomen te geven.

19

LAOS

ZONDAG 22 SEPTEMBER - “Ik was toegewijd
animist voordat ik de Here Jezus leerde
kennen,” vertelt Nathee*. “Ik offerde allerlei
soorten dieren aan de goden om mij en mijn
vrouw te genezen. Soms gebeurde dat even,
maar uiteindelijk werden we steeds zieker. Ik
besloot de Here Jezus te volgen en we werden
genezen!”

SYRIË

ZONDAG 1 SEPTEMBER – De zestien Centers of
Hope zijn een enorme zegen voor Syrische
christenen en hun omgeving. De onderlinge
ontmoeting en het zorg dragen voor elkaar
doet de mensen goed. “Met heel mijn hart
dank ik iedereen die dit project mogelijk
maakt”, zegt pastor Abdallah. (Lees over het
ontstaan van de Centers of Hope op pagina 8-9
van het Open Doors Magazine)

ZONDAG 8 SEPTEMBER - Min-soo is dankbaar voor
alle gebeden voor Noord-Korea: “Dank u wel
dat u achter ons staat en voor ons bidt, daardoor houden wij vast aan het geloof!”

35

MAROKKO

MAANDAG 9 SEPTEMBER - Marokkaanse gelovigen
vragen ons om de Here God te vragen om
eenheid in hun kerk.

48

BANGLADESH

MAANDAG 16 SEPTEMBER - Op verschillende
plekken in Bangladesh werden in juli trainingen gegeven. Zowel jongeren als kerklei-

dere jeugdkampen voor christelijke kinderen.

Jezus in haar kleine dorpje.

kinderen de stress en onzekerheid van de afge-

zien we ons huis en de straten waar we lopen

WOENSDAG 18 SEPTEMBER - De brand heeft grote

HOORN VAN AFRIKA

Bid om een ontspannen sfeer waarin de

steeds wonen hebben het zwaar. “Elke dag

DINSDAG 24 SEPTEMBER - Nathee en zijn vrouw
zijn nu tien jaar getrouwd, maar hebben nog
geen kinderen. Dat willen ze wel heel graag. Ze
hopen dat de Here God hen spoedig zegent
met een baby.
WOENSDAG 25 SEPTEMBER - Bid om bescherming
voor Nathee als hij er op uit trekt om het evangelie te delen. Zijn vrouw blijft dan achter en hij

bang voor meer tegenslagen.

moeilijk om te leven als volgeling van de Here

DINSDAG 3 SEPTEMBER – Syrische christenen die

DINSDAG 17 SEPTEMBER - De kerk van pastor
Anadi Biswa brandde op 10 april af. Zijn gezin
en hij ontsnapten op het nippertje aan de
vlammenzee, maar raakten al hun spullen
kwijt. “We hadden alleen nog de kleren over
die we op dat moment droegen.”

zijn verloren gegaan en de gemeenteleden zijn

MAANDAG 2 SEPTEMBER – Ondanks de huidige

gevlucht zijn naar het buitenland en daar nog

hoe ze staande blijven tijdens vervolging.

DINSDAG 10 SEPTEMBER - Amina* leeft in een
situatie in Syrië organiseert Open Doors meer-

heid en tact voor de leiding.

gewonde burgers niet goed opgevangen

VRIJDAG 27 SEPTEMBER – De ouders van deze
meisjes wachten dag in dag uit met smart op
hun dochters. Yana is een van hen. Boko Haram
nam haar dochter Rifkatu mee. “De afgelopen
jaren waren een zware reis voor me”, vertelt ze.
“Elke keer als ik aan mijn dochter denk, voel ik
zo veel pijn in mijn hart.”

kunnen worden. Bid dat er snel een einde aan
het conflict komt en bid om een oplossing die
vrede brengt voor het Soedanese volk.

MUSKATHLON

VRIJDAG 4 OKTOBER - Vandaag vertrekken ruim

zeventig mensen richting Zuid-Korea voor de

ZATERDAG 28 SEPTEMBER – Open Doors opende

Muskathlon aan de grens met Noord-Korea.

in maart een traumacentrum voor Nigeriaanse
christenen die getraumatiseerd zijn door

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

aanvallen van islamitische herders en Boko

21

Haram. Groepen van tien à vijftien christenen

ZATERDAG 5 OKTOBER - Pierre was voorbestemd
om zijn vader op te volgen als hogepriester van
de god Dakwe. Maar de Heilige Geest raakte
zijn hart aan en hij werd christen. Hij gaf zijn
taken als hogepriester op en legde zijn leven in
de hand van de Here God.

verblijven een hele week in het centrum en
leren om te gaan met hun pijn. Ook vinden ze

ZONDAG 29 SEPTEMBER - Rachab nam ook deel
aan de training. “Aan het begin van het
programma stond ik er blanco in”, vertelt ze. “Ik

ZONDAG 6 OKTOBER - Pierre stak de kalebas in

snapte er niks van. Maar op de tweede dag

brand waar Dakwe in zou wonen. Dit lokte

begreep ik het. Ik kwam met een gebroken

woedende reacties uit bij zijn dorpsgenoten.

hart,

Ze probeerden hem te doden door elke god en

maar

sinds

gisteren

ontvang

ik

genezing.”

geest op te roepen die ze kenden, maar de
Here God beschermde Pierre tegen elke aanval.

OPEN DOORS

MAANDAG 30 SEPTEMBER - Bid dat medewerkers
van Open Doors door de Here God geïnspireerd en gedragen worden om hun werk te
doen.

MAANDAG 7 OKTOBER - Nu is Pierre pastor van een
kleine gemeente en hij getuigt in zijn omgeving van de macht van Jezus Christus. “Ik word
al oud, maar er zijn nog zoveel mensen die
afgoden aanbidden. Ze zijn naar Gods beeld
geschapen, maar kennen Hem niet.”

kan dan niet voor haar zorgen.

impact op de gemeente van Anadi. Hun spullen
afgelegen gebied in Marokko. Ze vindt het

lopen jaren even vergeten. Bid ook om wijs-

valt ziekenhuizen en klinieken aan waardoor

de moed voor de toekomst.

MAANDAG 23 SEPTEMBER - Nathee volgde een
training van Open Doors. “Nu bezoek ik zelf
regelmatig dorpen in de omgeving om voor
zieken te bidden en om het evangelie van
Jezus Christus te verspreiden.”

ders leerden getuigen over Gods Woord en
11

DONDERDAG 3 OKTOBER – Een militie in het land

YANA

9

IRAN

WOENSDAG 11 SEPTEMBER - Samenwerkingspartners van Open Doors werken aan hun plannen
voor 2020. Ze vinden het lastig om te voorspellen hoe de situatie voor christenen eruit
gaat zien en hebben wijsheid en inzicht nodig.

DONDERDAG 19 SEPTEMBER – Ruth*, een Somalische gelovige, is al veertien jaar op de vlucht
voor haar familie. Sinds ze christen is geworden,
laten ze haar niet met rust. Ze woont nu in een
ander land, maar zelfs daar is ze niet veilig. Ze
ontvangt constant bedreigingen en wordt nog
steeds lastiggevallen door onbekende
personen.

6
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NIGERIA

DONDERDAG 26 SEPTEMBER – Vijf jaar geleden
ontvoerde Boko Haram 230 christelijke meisjes
uit de stad Chibok. De terreurgroep liet de
afgelopen jaren 103 meisjes vrij. Toch zitten er
nog steeds ruim honderd meisjes vast.
Niemand weet waar zij zich bevinden en of zij
nog in leven zijn.

SOEDAN

DINSDAG 8 OKTOBER - De 45-jarige Leonie is

DINSDAG 1 OKTOBER – Bij demonstraties zijn er de

weduwe. Als haar man in 2017 overlijdt, weigert

laatste maanden veel doden en gewonden

ze mee te doen met de traditionele rouwritu-

gevallen. Soedanese burgers willen dat het

elen van haar schoonfamilie. “Ik geloof dat dit

leger dat sinds het vertrek van president Bashir

niet Bijbels was. Ik koos ervoor de Here God te

regeert, de macht overdraagt aan een

gehoorzamen, want Hij zal op een dag over

burgerregering.

ons oordelen, niet deze mensen.”

WOENSDAG 9 OKTOBER - “Na het overlijden van
mijn man had ik niemand,” vertelt Leonie. “Ik
dank de Here God dat Hij de kerk hier inzet om
mij te steunen. Als zij er niet waren, had ik het
niet gered.”

