
DONDERDAG 2 JULI – Nadat hun gezinnen meer-

dere keren waren aangevallen, werden de 

christenen Suresh* en Gautam* uit hun dorp 

verbannen. Bid dat de Here God deze mannen 

voorziet in wat ze nodig hebben. 

VRIJDAG 3 JULI – Bid alstublieft voor Ravinder* 

en zijn vrouw. Zij aanvaardden vorig jaar de 

Here Jezus als hun Redder, maar worden nu 

buitengesloten door hun dorpsgenoten. Bid 

dat dit echtpaar sterk blijft staan ondanks de 

vervolging en bid voor de vervolgers.

ZATERDAG 4 JULI – Vanwege haar geloof wil de 

familie van Sunita* niets meer met haar te 

maken hebben. Ze moet als weduwe in haar 

eentje voor vier kinderen zorgen. 

ZONDAG 5 JULI – Bid voor pastors en leiders die 

– soms vanwege valse beschuldigingen – 

gevangenzitten. Bid dat zij vandaag iets van de 

Here God zien of horen, zodat ze weten dat Hij 

hen niet alleen laat. 

40    MALEISIË
MAANDAG 6 JULI – Toen de baby van een jonge, 

ongetrouwde moeder (16) te vroeg ter wereld 

kwam, bezocht een Open Doors-veldwerker 

haar. Hij gaf de moeder het kinderboek 101 

Bijbelverhalen cadeau: “Ze leest nu dagelijks uit 

het boek voor. Ze vertelde me dat haar doch-

tertje elke keer reageert als ze een Bijbelver-

haal voorleest.”

DINSDAG 7 JULI – Lokale partners van Open 

Doors organiseren jeugdkampen in Maleisië. 

Vraag de Here God om wijsheid terwijl ze het 

kamp ook dit jaar weer opzetten. Bid dat vele 

jongeren de kans krijgen om deel te nemen en 

nieuwe dingen te leren tijdens het kamp.

WOENSDAG 8 JULI – Vorige maand vierden inwo-

ners van Oost-Maleisië het oogstfeest ‘Hari 

Gawai’. In dit gedeelte van het land wonen de 

meeste christenen. Bid dat zij het licht van 

Jezus Christus uitstralen naar niet-gelovigen.
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Toen ik in het verborgene 
gemaakt werd, kunstig 
geweven in de schoot van 
de aarde, was mijn wezen 
voor U geen geheim.

Psalm 139:15

OPEN DOORS
GEBEDSKALENDER

10   INDIA
WOENSDAG 1 JULI – Zeven christelijke gezinnen 

werden door dorpsgenoten mishandeld 

vanwege hun geloof. Bovendien lijkt de lokale 

politie aan de kant van de aanvallers te staan. 

Daarom kunnen deze christenen niet meer in 

vrijheid samenkomen. 

India



ELKE DAG VERSCHIJNT ER OP ONS YOUTUBE-
KANAAL EEN VLOG WAARIN HET GEBEDSPUNT 
VOOR DIE DAG KORT WORDT TOEGELICHT. 
ABONNEER U OP ONS KANAAL VIA  
OPENDOORS.NL/EEN-KERK-EEN-FAMILIE  
EN MIS GEEN VLOG.

23   CHINA
DONDERDAG 9 JULI – Nazar* was onlangs 

betrokken bij een verkeersongeluk. In het 

ziekenhuis kreeg ze tijd om na te denken: “Ik 

kan niet geloven dat ik wereldse zaken zo erg 

najaagde. Ik was nooit tevreden. Nu kijk ik 

alleen nog uit naar de vreugde die ik ervaar als 

ik het Goede Nieuws met anderen deel!” 

VRIJDAG 10 JULI – De Chinese overheid doet er 

alles aan om te voorkomen dat jongeren onder 

de 18 in aanraking komen met het chris-

tendom. Open Doors voorziet kerken daarom 

van moderne, creatieve manieren om jongeren 

toch te bereiken. Bid voor partnerkerken die 

hierbij helpen. 

ZATERDAG 11 JULI – Vanwege hun geloof worden 

Halimah* en haar man regelmatig beledigd 

door haar islamitische familie. Een half jaar 

geleden werd Halimahs man gearresteerd, 

maar sindsdien heeft ze niets meer van hem 

gehoord. Nu vraagt ze om gebed, ze is 

wanhopig en verlangt naar Gods genade en 

ingrijpen.

ZONDAG 12 JULI – Yaman* heeft een islamitische 

achtergrond, maar reist nu huiskerken bij langs 

om toekomstige leiders te onderwijzen. In 

sommige delen van China komen huiskerken 

echter niet meer samen vanwege strenge 

controles. Yaman zoekt nu naar creatieve 

manieren om het evangelie te verspreiden in 

West-China. 

MAANDAG 13 JULI – Afgelopen jaar bracht Open 

Doors – in samenwerking met vertalers – een 

vertaling van het Nieuwe Testament uit in het 

dialect van een bevolkingsgroep in West-

China. We hoorden dat de gelovigen daar erg 

dankbaar zijn voor de correct vertaalde Bijbels. 

26   MAROKKO
DINSDAG 14 JULI – Bid voor Abbas*. Hij weet dat 

de politie hem in de gaten houdt. Hierdoor 

voelt hij zich erg gespannen. Hij overweegt 

zelfs om naar een andere stad te verhuizen.
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WOENSDAG 15 JULI – Farida* werd door haar man 

verlaten vanwege haar geloof in de Here Jezus. 

Ze is achtergebleven met haar nog jonge zoon. 

Bid dat hij niet bij haar weggehaald wordt.

37    BRUNEI
DONDERDAG 16 JULI – Geen armoede meer in zijn 

land. Dat is het doel van de sultan van Brunei. 

Tijdens de ramadan deelde de overheid geld 

uit aan de armere families in het land, maar 

alleen aan moslims. Bid dat de Here God leiders 

inspireert om hun hele bevolking gelijk te 

behandelen.

VRIJDAG 17 JULI – Bid vandaag voor de kerk in 

Brunei. Bid dat de Here God christenen zegent 

met wijsheid en moed. Bid in het bijzonder 

voor de jonge gelovigen, dat de Vader hen 

omringt met mensen die hen inspireren.

ARABISCH SCHIEREILAND
ZATERDAG 18 JULI – Simon* zat 1,5 jaar in de 

gevangenis. Bid dat hij ondanks alles blijft vast-

houden aan zijn geloof in Jezus Christus. Bid 

ook voor zijn familie en voor hun veiligheid. 

ZONDAG 19 JULI – Omdat hij het evangelie had 

gedeeld, zat Malik* drie weken gevangen. 

Maar vanwege de coronacrisis werd hij vrijge-

laten. Malik worstelt met deze ervaring, hij kent 

nu de zware gevolgen van evangeliseren. Hij is 

bang en vraagt zich af wat hij nu moet doen. 

MAANDAG 20 JULI – Broeder Husani* zit in de 

gevangenis, maar er is heel weinig bekend over 

zijn situatie en hoe lang hij daar nog moet 

blijven. Bid dat zijn relatie met de Here Jezus zich 

verdiept en dat hij een manier vindt om niet-

gelovigen te dienen op de plek waar hij nu is.

19    MYANMAR
DINSDAG 21 JULI – In Myanmar kregen christenen 

training over hoe ze in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien. Pastor Khum* was een van 

de deelnemers: “Dank u voor deze training! Dit 

is veel waardevoller dan wanneer u ons alleen 

geld had gegeven. Ik heb zeven hectare land 

en dat zal ik blijven bebouwen!”

WOENSDAG 22 JULI – Min*, een dorpshoofd in het 

noorden van Myanmar, leerde hoe hij in zijn 

eigen onderhoud kan voorzien. Hij bedankte 

de trainers na afloop hartelijk: “Dank u dat u 

ons zulke handige dingen leerde. Ik wil een 

visvijver aanleggen en zal meer bananen in 

mijn tuin planten.”

9    IRAN
DONDERDAG 23 JULI – In de afgelopen maanden 

groeide de kloof tussen de Iraniërs en hun 

overheid. Steeds meer mensen zijn het oneens 

met de propaganda van de overheid tegen het 

Westen. Bid dat harten gevuld worden met 

liefde, in plaats van haat, en dat christenen 

anderen hierin voorgaan.

VRIJDAG 24 JULI – Op dit moment leven vele 

Afghaanse en Iraanse vluchtelingen buiten 

hun eigen land. In Turkije lijken de Verenigde 

Naties alleen met Syrische vluchtelingen te 

willen praten. Hierdoor vrezen Iraanse en 

Afghaanse vluchtelingen dat ze teruggestuurd 

zullen worden naar hun eigen land en ze weten 

niet wat ze moeten doen.

ZATERDAG 25 JULI – Het is gevaarlijk om in Iran 

samen te komen met medegelovigen. Hier-

door voelen christenen zich geïsoleerd en 

alleen. Bid dat de Here God Zich over deze 

mensen ontfermt, zodat zij zich niet eenzaam, 

maar geliefd en bemoedigd voelen.

18    OEZBEKISTAN
ZONDAG 26 JULI – Amina* (14), Madina* (16) en 

Zarif* (19) zijn kinderen van dove ouders met 

een moslimachtergrond. Onlangs bezochten 

ze een christelijk jeugdkamp, maar toen ze 

terugkwamen en hierover vertelden, werd een 

islamitische oom woedend en mishandelde hij 

hen. Zarif lag een week lang in het ziekenhuis.

MAANDAG 27 JULI – Bid voor Amina, Madina, Zarif 

en hun ouders. In Oezbekistan hebben dove 

mensen al een achterstand in de samenleving, 

maar nu het gezin christen is, lopen ze nog 

meer gevaar. Bid dat dit gezin liefdevol om kan 

blijven gaan met hun vervolgers. 

1    NOORD-KOREA
DINSDAG 28 JULI – Ondanks de coronacrisis blijft 

veldwerker Matthew* in het grensgebied 

tussen China en Noord-Korea. “De Here God 

heeft me hier naartoe gestuurd.” Hij blijft zich 

zo goed mogelijk inzetten voor de opvang-

huizen voor Noord-Koreaanse vluchtelingen.

DE HOOFDSTAD VAN HET LAND



WOENSDAG 29 JULI – Bid voor onze partners die 

zich inzetten voor Noord-Koreaanse chris-

tenen. Bid dat ze ontdekken wat de Here God 

tegen hen zegt en dat Hij voorziet in wat zij 

nodig hebben.

DONDERDAG 30 JULI – In Noord-Korea wonen 

duizenden geheime gelovigen. Bid dat zij de 

liefde en steun voelen van hun broeders en 

zusters wereldwijd. Bid dat de Here God deuren 

opent voor het evangelie in dit gesloten land.

OPEN DOORS
VRIJDAG 31 JULI – Bid voor de medewerkers van 

Open Doors die vanwege het coronavirus crea-

tieve manieren moeten zoeken om hun werk 

voor de vervolgde kerk te blijven doen.

WEST-AFRIKA
ZATERDAG 1 AUGUSTUS – De 29-jarige Youssouf 

was een invloedrijke imam en vocht in een isla-

mitische rebellengroep. Op een nacht 

droomde hij over de Here God. De volgende 

dag werd hij wakker als een ander mens. Hij 

trok zich direct terug uit de rebellengroep en 

vertrok. Een lokale kerk ving hem op en gaf 

hem discipelschapstraining.

ZONDAG 2 AUGUSTUS – Youssouf is christen 

geworden, maar zijn islamitische familie weet 

nog van niets. Youssouf is dankbaar dat hij 

onderdak heeft gevonden bij de kerk, maar 

zoekt naar een manier om zijn familie over zijn 

geloof in Jezus Christus te vertellen. 

20    LAOS
MAANDAG 3 AUGUSTUS – Na een ontmoeting met 

een pastor gaf Loe* eind 2019 zijn leven aan de 

Here Jezus. Vol blijdschap ging hij terug naar 

huis, om het evangelie met zijn vrienden, 

familie en buren te delen. Hierdoor bekeerden 

al tien anderen zich ook tot het christendom!

DINSDAG 4 AUGUSTUS – “Vertrek! Jullie horen nu 

bij Jezus; daarom mogen jullie niet meer hier 

wonen!” Dat was de boodschap die de net 

bekeerde Loe en zijn dorpsgenoten te horen 

kregen van hun buren. Onder die druk besloten 

enkelen het geloof vaarwel te zeggen, maar de 

christenen die dat niet deden werden bedreigd 

en uitgestoten.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS – Loe vraagt of u met gebed 

de nieuwe gelovigen uit zijn dorp wilt bemoe-

digen. Bid voor de vervolgde christenen en draag 

ook hun vervolgers aan de Here God op.

31   TADZJIKISTAN
DONDERDAG 6 AUGUSTUS – De gemeente die 

vroeger door pastor Bahrom werd geleid, wil 

haar gebouw heel graag terug. Hun kerkge-

bouw is in beslag genomen en nu komen ze 

samen in vrachtcontainers: “Het voelt alsof we 

samenkomen in een kooi. En we betalen hele 

hoge energierekeningen om de metalen 

containers te verwarmen.” 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS – Eind 2019 werd pastor 

Bahrom vrijgelaten na een gevangenschap van 

bijna drie jaar. Dank de Here God voor zijn vrij-

lating, maar bid ook om verder herstel voor 

hem en zijn familie. Ze hebben jaren van 

zorgen achter de rug.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS – Vier kerkleiders kregen 

een forse boete omdat ze aan een Bijbelverta-

ling werkten. Bid alstublieft voor hen. 

ZONDAG 9 AUGUSTUS – Toen Bayram* het leger in 

ging, kwamen andere soldaten er al snel achter 

dat hij christen is. Vanaf dat moment zetten ze 

hem onder druk om de Here Jezus te verloo-

chenen. Ze gingen zelfs zo ver dat Bayram in 

het ziekenhuis belandde. Nu is hij weer terug in 

het leger. Het gaat goed met hem, maar zijn 

dienstplicht duurt nog wel een paar maanden.

6    ERITREA
MAANDAG 10 AUGUSTUS – Toen haar man al twee 

jaar gevangenzat vanwege zijn geloof, hoorde 

Faven* in 2019 dat hij was overleden. Nadat ze 

zijn lichaam bij de gevangenis ophaalde, mocht 

ze hem nergens begraven. Na lang zoeken 

kreeg Faven toestemming om haar man op een 

militaire begraafplaats te begraven.

DINSDAG 11 AUGUSTUS – Faven woont met haar 

vier kinderen in Asmara. Sinds haar man werd 

gearresteerd zorgt ze in haar eentje voor hen. 

Dat is erg zwaar voor haar, helemaal nu ze weet 

dat haar man niet meer leeft. 

49    INDONESIË
WOENSDAG 12 AUGUSTUS – “Ik verkondigde het 

evangelie door voor zieken te bidden en door 

goede daden te doen, maar ik vond praten 

over de Here Jezus spannend.” Pastor Anto* 

(57) volgde een weerbaarheidstraining van 

Open Doors. Sindsdien praat hij vrijmoediger 

over zijn geloof.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS – “De weerbaarheids-

training moedigde me aan om te getuigen van 

Jezus Christus. Ik heb bedreigingen moeten 

weerstaan, maar deze training heeft me kracht 

gegeven om dat allemaal opnieuw te onder-

gaan, als dat zou moeten”, getuigt pastor Anto. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS – Op Sulawesi werd een 

christelijke vrouwenconferentie georgani-

seerd. De conferentie ging over onderwerpen 

als geloof, huwelijk en de rol van vrouwen in de 

samenleving. Bid dat de vrouwen die hier 

aanwezig waren de Here God beter hebben 

leren kennen.

48     KAMEROEN 
ZATERDAG 15 AUGUSTUS – De veertigjarige Bouba 

woont in een door Boko Haram geteisterd land. 

Hij groeide op in een islamitisch gezin en kende 

niets anders dan de islam. Toen hij begin 

twintig was, ontmoette hij christenen en 

bekeerde zich. Sindsdien wordt hij door zijn 

omgeving buitengesloten en moet hij hard 

werken om te overleven.

ZONDAG 16 AUGUSTUS – Open Doors gaf Bouba 

een microkrediet. “Ik kocht wat ik nodig heb 

om schoenen, kleren en sieraden te maken. Ik 

ben de Here God heel dankbaar voor uw hulp. 

Dit geeft mijn gezin nieuw perspectief. Het 

leven is niet makkelijk en ik heb veel verant-

woordelijkheden, maar ik blijf doorgaan!”

MAANDAG 17 AUGUSTUS – Ondanks zijn eigen 

zorgen, wil Bouba ook anderen over Jezus 

Christus vertellen. “Bid dat de Here God me 

helpt om te groeien in het geloof. Ik wil het 

evangelie met anderen delen, maar dan moet 

ik wel geestelijk volwassen zijn.”

ISRAËL/PALESTIJNSE GEBIEDEN
DINSDAG 18 AUGUSTUS – Dank de Here God voor 

alle mensen die tijdens de coronacrisis hulp 

bieden aan armen en hulpbehoevenden. Bid 

voor alle online activiteiten die de fysieke 

bijeenkomsten, trainingen en kerkdiensten 

vervangen. 

PASTOR BAHROM



Postbus 47
3850 AA Ermelo
T 0341-465 000
E info@opendoors.nl
I www.opendoors.nl

IBAN NL08 INGB 0000 007733 
Voor België: BE82.0000.2241.3868

WOENSDAG 19 AUGUSTUS – Bid voor een kleine, 

christelijke gemeenschap in Gaza. De vrou-

wengroep daar mist een leider.

DONDERDAG 20 AUGUSTUS – Bid voor de leiders en 

pastors die nauw contact willen houden met 

hun kerken en gemeenschappen. Bid om 

gezondheid en energie.

16    EGYPTE
VRIJDAG 21 AUGUSTUS – Bid om gerechtigheid in 

Egypte. Het komt regelmatig voor dat chris-

tenen worden aangevallen, maar dat hun 

aanvallers geen straf krijgen. Incidenten 

kunnen beginnen als kleine ruzies tussen 

buren, maar ze veranderen in rechtszaken die 

christenen nooit kunnen winnen.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS – Toen Gabir* een van 

zijn klanten vroeg om diens schuld af te 

betalen, riep die klant een extremistische 

groep te hulp. Zij sleepten Gabir de straat op en 

begonnen hem te steken. Gelukkig hielden ze 

op toen vrouwen op straat begonnen te 

schreeuwen. Gabir overleefde de aanval, maar 

was zwaargewond en in shock.

ZONDAG 23 AUGUSTUS – Toen de vrouw van Nuri* 

schoenen wilde terugbrengen naar de winkel, 

sloeg de winkeleigenaar haar in het gezicht en 

beledigde haar vanwege haar christen-zijn. 

Toen Nuri verhaal ging halen, werd hij door 

extremisten tegengehouden en vermoord. Hij 

laat zijn vrouw met vier kinderen achter.

21    VIETNAM
MAANDAG 24 AUGUSTUS – In de zomer van 2019 

volgden 5.880 Vietnamese kinderen Bijbel-

lessen tijdens zomerkampen die mede dankzij 

Open Doors georganiseerd werden. Prijs de 

Here God voor de levens van deze kinderen en 

hun docenten!

DINSDAG 25 AUGUSTUS – De christelijke zomer-

kampen hebben niet alleen impact op de 

kinderen, maar ook op hun ouders. Die zagen 

dat hun kinderen veranderd terugkwamen. Bid 

dat dit effect heeft op de gezinnen waar de 

kinderen naar terugkeerden.

WOENSDAG 26 AUGUSTUS – Sinds Giop* in 2018 tot 

geloof kwam, verspreidt hij vol vuur het evan-

gelie. Maar in maart 2019 werd hij door het 

dorpshoofd uit zijn dorp verbannen. Nu wonen 

Giop, zijn vrouw en twee kinderen in de buurt 

van een ander dorp waar Giop een onder-

komen heeft gebouwd. 

DONDERDAG 27 AUGUSTUS – Giops gezin woont 

ver van de kerk, daarom proberen ze elke dag 

uit de Bijbel te lezen. Regelmatig komt een 

pastor langs om hen te bemoedigen en ze 

Bijbelstudiemateriaal te geven, zodat het gezin 

de Bijbel nog beter kan bestuderen. 

VRIJDAG 28 AUGUSTUS – Omdat Giop nog steeds 

over Jezus Christus praat, bekeerden in het 

nieuwe dorp vijf andere gezinnen zich tot het 

christendom. Giop organiseert kerkdiensten in 

zijn huis, maar hierom dreigen ze hem ook uit 

zijn nieuwe woonplaats te verjagen.

CENTRAAL-AZIË
ZATERDAG 29 AUGUSTUS – Huiskerkleider 

Anastasia* organiseert bijeenkomsten voor 

vrouwen en hun kinderen in de bergen. 

“Tijdens zo’n bijeenkomst houdt mijn man de 

wacht. Wij bestuderen de Bijbel en delen veel 

met elkaar. Deze momenten zijn de enige 

waarop ze even rust krijgen.”

ZONDAG 30 AUGUSTUS – Anastasia zegt over haar 

man Sasha*: “Alleen een sterke man kan zijn 

vrouw ondersteunen bij de gaven die ze heeft 

gekregen. Hij gebruikt de zijne op een prach-

tige manier, maar helpt mij ook.” Het echtpaar 

merkt dat de duivel hen probeert aan te vallen. 

Bid om bescherming.

OPEN DOORS
MAANDAG 31 AUGUSTUS – Bid voor de medewer-

kers van Open Doors die in het veld werken 

voor de vervolgde kerk. Zij staan vaak onder 

grote druk, hun werk is gevaarlijk en ze voelen 

zich soms eenzaam en onzeker. 

11    SYRIË
DINSDAG 1 SEPTEMBER – “Oorlog is een lelijk iets!” 

vertelt een Syrische christen. “Het lijkt alsof de 

woorden genade, barmhartigheid, liefde en 

vrede uit onze taal verdwenen zijn. Syriërs 

hebben door de oorlog de vreselijkste eigen-

schappen van de mens gezien.” Bid dat de 

Syriërs weer vertrouwd raken met deze 

woorden.

15   IRAK
WOENSDAG 2 SEPTEMBER – Pastor Daniël bidt om 

gezondheid voor de Iraakse bevolking tijdens 

de coronacrisis. “Irak heeft een zwakke gezond-

heidszorg. Het enige wat we kunnen doen is 

zoveel mogelijk thuisblijven. Het is één grote 

crisis hier.”

DONDERDAG 3 SEPTEMBER – Bid voor de Iraakse 

christenen die terug zijn gekeerd naar de 

Nineve-vlakte. Ze voelen zich nog onveilig en 

onzeker. Dalia vertelt: “We zijn blij dat we terug 

zijn, maar we zijn erop voorbereid om meteen 

weer te vertrekken als dat nodig is.”

VRIJDAG 4 SEPTEMBER – Ooit schiep de Here God 

de tuin van Eden in het hedendaagse Irak. Hij 

sprak de woorden: ‘Er moet licht komen’ en er 

wás licht. Bid dat Hij opnieuw spreekt in dit 

door oorlog verscheurde land.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER – Bid voor de mensen die 

nog steeds in tenten en caravans wonen, 

vooral Syriërs en Jezidi’s. Ook zij worden 

bedreigd door het coronavirus, maar ze 

hebben amper middelen om zichzelf en hun 

families te beschermen. 

LIBANON
ZONDAG 6 SEPTEMBER – Bidt u vandaag mee voor 

de situatie in Libanon? De Libanese bevolking 

verliest langzaam de hoop in hun financieel 

geruïneerde land. Bid met hen dat er een leider 

opstaat die oprecht van de Here God houdt en 

het recht herstelt in Libanon.

 

* Schuilnaam
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