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Inhoudsopgave
Van harte welkom bij deze Nacht van Gebed. In dit gebedsboekje 
vind je bij elke video een korte beschrijving en gebeds- en 
dankpunten. Er zijn dertien video’s waarvan twee specifiek gericht op 
vrouwen en kinderen (video 1 over kinderen in Colombia en video 13 
over vrouwen en vervolging). 

Je bent uiteraard vrij om de video’s en gebedsblokken op een andere 
manier of in een andere volgorde in te richten. In de handleiding 
voor de Nacht van Gebed vind je meer informatie hoe je de 
gebedsblokken kunt inrichten. Op opendoors.nl/gebedsmateriaal 
kun je de video’s en andere materialen vinden om te downloaden.

1.  Timóteo uit Colombia – Kinderen in de vervolgde kerk

2.  Yeong Woo uit Noord-Korea

3.  Chu* uit Vietnam

4.  Hannatu uit Nigeria

5.  Nihad uit Libanon

6.  Peninah uit Kenia

7.  Anastasia uit Centraal-Azië

8.  Sara en Samir uit Egypte

9.  Khalid uit Ethiopië

10.  Kirti* uit India

11.  Taher uit Iran

12.  Leopoldo en Silvia uit Mexico

13.  Lucina uit Zuid-Azië – Vrouwen in de vervolgde kerk 

 

*Mensen met een sterretje achter hun naam heten in werkelijkheid anders.



Voorwoord
Bidden doe je samen. Dat was jarenlang de standaard bij de Nacht 
van Gebed. Afgelopen jaar zijn we door de coronacrisis stilgezet 
omdat dat fysiek samen niet meer kon. We zochten hoe we toch 
verbonden konden blijven; online, via een livestream in de avond.

Dit jaar organiseren we opnieuw een Nacht van Gebed. Dat doen we 
weer echt samen. Want onze gebeden voor de vervolgde kerk maken 
verschil. Zij geven mensen moed, hoop en kracht. Onze gebeden 
hebben eff ect, ze zijn het machtigste wapen dat we hebben.

Dank dat je meebidt met deze Nacht van Gebed. Of je nu de ruimte 
hebt om met andere mensen samen te bidden, of dat je alleen bidt 
weet dat je gebeden een verschil maken. Omdat we het van de Here 
God verwachten.

Tegelijk begrijp ik dat we als het gaat om de vervolgde kerk soms 
afstand voelen. In onze gebeden verbindt de Geest ons nauw met 
elkaar. De gebedsinformatie in dit boekje is een handreiking om in 
woord en beeld de vervolgde kerk dichterbij te brengen. Het kan 
helpen nog intenser te bidden en danken voor de vervolgde kerk.

Wil je betrokken blijven bij het werk onder vervolgde christenen? Kijk 
dan op pagina 17, 18 en 19. Daar vind je verschillende mogelijkheden 
om in beweging te komen voor de vervolgde kerk. 

Ik wens je een bemoedigende en zegenrijke gebedsnacht toe! 

In Christus verbonden, 

Maarten Dees
Directeur



Om voor te bidden en te danken
 · Christenen die te maken hebben 
met gewapende bendes moeten 
sterk in hun schoenen staan om hun 
geloof en principes niet achter zich 
te laten. Bid om moed en kracht.

 · Tientallen tieners en jongeren 
vinden elk jaar een veilige plek 
in de opvanghuizen van Open 
Doors. Dank de Here God voor deze 
plekken en 

bid voor de betrokken mentoren en 
docenten die deze jongeren helpen.

 · Het gewapende conflict in 
Colombia zorgt al jarenlang voor 
wantrouwen, verdriet en dood. Bid 
dat er op steeds meer plekken vrede 
komt. Bid voor voorgangers die met 
gevaar voor eigen leven meewerken 
om over de vrede van de Here Jezus 
te vertellen. 

Voor christenen in de afgelegen regio’s van 
Colombia is geloven in de Here Jezus een 
gevaarlijke zaak. Door hun geloof willen 
ze niet meedoen met de praktijken van 
gewapende groeperingen. Gelovigen met 
een inheemse achtergrond worden vaak 
door stamleden onder druk gezet om hun 
geloof vaarwel te zeggen. 

1. Timóteo uit Colombia
Kinderen in de vervolgde kerk

“Ik ben niet bang voor guerrillastrijders, want ik weet dat de Here God bij 

mij is”, zegt Timóteo uit Colombia. Hij groeide op in een klein dorpje waar 

strijders ook hem probeerden te ronselen. Zijn vader stuurde hem naar een 

opvanghuis waar hij veilig was. 

Timóteo



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God voor de Noord-
Koreaanse kerk. Voor al die mannen, 
vrouwen en kinderen die de Here 
Jezus van harte liefhebben en door 
Hem gesterkt worden.

 · Bid voor christenen in strafkampen 
en gevangenissen. 

 · Bid dat het regime ten val komt en 
christenen in alle vrijheid de Here 
Jezus kunnen dienen. 

Al jarenlang voert Noord-Korea de 
Ranglijst Christenvervolging aan. Geloven 
in de Here Jezus is wel mogelijk, maar als 
je ontdekt wordt, is de kans groot dat jij en 
je familieleden in een strafkamp belanden 
of erger. Toch zijn er nog steeds duizenden 
mensen die – gedreven door Gods liefde – 
in Noord-Korea op heel subtiele manieren 
christen zijn.

2. Yeong Woo uit Noord-Korea

“Ik moet terug naar mijn land, met het evangelie”, dacht Yeong Woo toen hij 

in China het goede nieuws over de Here Jezus ontdekte. En dat is wonderlijk 

genoeg wat meer gevluchte Noord-Koreanen willen: terug naar een plek 

waar het voor christenen absoluut onveilig is.  

Yeong Woo



Om voor te bidden en te danken
 · Wilt u bidden voor Chu? Ze heeft 
om haar geloof in de Here Jezus 
veel achter moeten laten. 

 · Christenen in Vietnam worden van 
alle kanten tegengewerkt. Bid om 
vriendelijkheid en wijsheid als zij in 
gesprek zijn met lokale autoriteiten 
en dorpsoudsten. 

 · Dank de Here God voor de 
Vietnamese kerk.

Op het Vietnamese platteland krijgen kerken 
vrijwel geen kans hun stem te laten horen. 
Lokale autoriteiten dreigen dorpsoudsten 
aan te pakken als zij ruimte geven aan het 
christelijk geloof. Voor Chu betekende de 
bekering een einde van haar huwelijk. Zij 
moest haar kinderen achterlaten en het 
dorp verlaten.  Zij woont nu bij familie en 
krijgt steun van een plaatselijke kerk.

3. Chu uit Vietnam

“Jij wordt een probleem voor ons. Jouw gedrag kan ons onze positie bij de 

overheid kosten.” Dat verwijt kreeg Chu* te horen nadat zij zich had bekeerd 

tot het christelijk geloof. Haar man mishandelde haar omdat zijn baan in 

gevaar kwam. Toch gaf Chu niet op: “Als je de Here Jezus hebt gevonden, is 

er geen weg terug.”

Vanwege haar veiligheid mag Chu niet 
met volledig gezicht in beeld



Om voor te bidden en te danken
 · Bid voor christenen die te maken 
hebben (gehad) met geweld 
en ontvoering. Ze dragen de 
herinneringen met zich mee. Bid om 
hun herstel. 

 · Dank de Here God dat christenen in 
Nigeria blijven vertrouwen op Hem. 
Ze weten dat het veel problemen 
kan brengen, toch verlaten ze hun 
geloof niet. 

 · Bid om een ommekeer bij 
de strijders van gewapende 
groeperingen. Wat zou het mooi 
zijn als ook zij de Here God leren 
kennen. 

De extremistische terreurgroep Boko 
Haram terroriseert al meer dan tien jaar het 
noordoosten van Nigeria. De beweging 
is berucht vanwege bloedige aanslagen 
op burgers, waarbij vooral christenen het 
doelwit zijn. De laatste tijd neemt ook het 
aantal ontvoeringen van schoolkinderen 
toe. Niet altijd komen deze kinderen 
weer vrij; vooral meisjes lopen het gevaar 
gedwongen uitgehuwelijkt te worden.

4. Hannatu uit Nigeria

“Onze ontvoerders zeiden dat we geen hulp kregen, tenzij we Christus 

zouden verloochenen”, herinnert Hannatu zich van de maandenlange 

gijzeling door Boko Haramstrijders. Zij hadden een afkeer van hun 

christelijke gijzelaars. “Onze kinderen moesten wilde groente zoeken, het 

was soms het enige dat we aten.”

Hannatu (links) met twee van haar 
kinderen



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God dat er steeds 
mensen zijn die de Here Jezus 
willen volgen. Dank voor het werk 
dat dominee Nihad doet. 

 · Bid voor de situatie in Libanon: de 
explosie van vorig jaar heeft veel 
leed veroorzaakt. Bid voor de vele 
vluchtelingen (uit onder andere 
Syrië en Irak) die weinig uitzicht 
hebben op een beter leven. 

 · Bid dat christenen in Libanon hun 
landgenoten en vluchtelingen 
mogen bereiken met het evangelie. 

De Syrisch-Koerdische dominee Nihad 
spant zich in om vluchtelingen uit Syrië te 
helpen. Vooral de Koerdische minderheid 
heeft het zwaar. Na vier jaar zwoegen, 
helpen en evangeliseren is er in Beiroet een 
kleine kerk met ongeveer veertig leden die 
een islamitische achtergrond hebben. “De 
Koerdische kerk wil naast hen staan. Die 
boodschap laten we horen.”

5. Nihad uit Libanon

“Toen de burgeroorlog in Syrië uitbrak en Syrische Koerden op de vlucht 

sloegen naar Libanon, zochten wij hen op, om voor hen te zorgen en met 

hen te bidden.” Op die manier werkt dominee Nihad onder vluchtelingen 

in Beiroet. “Zij zien dat er iemand is die van hen houdt en omziet naar hun 

kinderen.” 

Nihad



Om voor te bidden en te danken
 · Bid voor christenen en ook moslims 
die door de aanslagen van al-
Shabaab veel hebben verloren. 

 · Dank de Here God dat Peninah en 
andere christenen in Kenia met 
praktische en pastorale hulp weer 
verder kunnen. 

 · Bid voor de kerk in Kenia. Het 
land heeft dan wel een christelijke 
meerderheid, maar vrijwel alle 
christenen hebben te maken met 
vervolging. 

Peninah keerde naar haar ouderlijk huis 
terug. Haar ouders vingen haar liefdevol 
op, al hadden zij nauwelijks middelen 
om zelf in leven te blijven. Open Doors 
zorgde voor voedselpakketten en gaf 
Peninah een naaimachine om in haar eigen 
levensonderhoud te voorzien. “Dankjewel, 
waar jullie ook wonen”, reageerde Peninah. 
“Jullie steun is enorm belangrijk voor mij.”

6. Peninah uit Kenia

“Ik zat vol vragen richting God”, zegt Peninah uit Kenia. “Was dit nou Zijn 

plan of van de duivel?” De jonge vrouw werd door haar schoonfamilie in de 

steek gelaten, nadat moslimradicalen van al-Shabaab haar man Paul om zijn 

geloof in de Here Jezus hadden vermoord. 

Peninah



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God voor de vele 
huiskerken in Centraal-Azië. 

 · Bid voor huiskerkleiders die 
druk zijn met hun werk en zorg 
dragen voor de christenen in hun 
gemeente. 

 · Bid dat de onderlinge spanning 
tussen verschillende gemeentes 
en christenen verdwijnt. Het is zo 
belangrijk dat zij samen werken om 
de kerk in deze landen te helpen.   

In het Aziatische land waar Anastasia woont, 
verzetten mannelijke kerkleiders zich tegen 
haar missiewerk. Volgens hen kan zij geen 
leiding geven aan deze jonge kerk. Ondanks 
die tegenwerking heeft Anastasia meer 
dan honderd huiskerken opgezet en houdt 
contact met hen. Zo organiseert zij onder 
meer Bijbelstudies waardoor deze groepen 
ook onderling elkaar leren kennen. 

7. Anastasia uit Centraal-Azië

Twintig jaar geleden kwam Anastasia uit Centraal-Azië tot bekering. Zij 

kwam tot geloof door een huisprediker. “Zo gaf God mij later dezelfde 

roeping met huiskerken. In twee decennia ben ik elk jaar met ten minste drie 

nieuwe huisgroepen gestart. Prijs God dat we in coronatijd in staat zijn om 

online diensten te houden.” 

Anastasia en haar man Sasha



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God voor Sara’s 
genadige houding. Bid dat Hij dit 
zegent.

 · Bid voor christenen als Sara en 
Samir die vaak achtergesteld 
worden in de samenleving. Bid dat 
hen recht gedaan wordt.

 · Bidt u vandaag met Sara mee voor 
haar aanvallers en voor anderen die 
christenen iets willen aandoen?

Miljoenen christenen in Egypte moeten 
voorzichtig zijn als zij spreken over hun 
geloof. In de Bovennijl-regio wonen veel 
christenen die ernaar verlangen in kerken 
samen te komen, te zingen en te bidden. 
Tegenstanders kunnen straffeloos hun 
gang gaan. “Veel christenen in Egypte 
vinden het pijnlijk dat zij steeds meer hun 
rechten verliezen”, zegt Samir. “Vaak hoeven 
aanvallers geen straf te vrezen.”

8. Sara en Samir uit Egypte

Sara werd om haar geloof op straat aangevallen. “Ik vergeef mijn aanvaller. 

Ik bid voor hem en vraag of de Here God hem wil veranderen. Dat hij bij mij 

terugkomt om spijt te betuigen. Als de Here God wil dat ik voor Hem lijd, dan 

aanvaard ik dat in Jezus’ naam. Dat is een geweldig voorrecht.”

Sara kan vanwege haar veiligheid niet 
in beeld gebracht worden



Om voor te bidden en te danken
 · Bid om moed en kracht 
voor christenen met een 
moslimachtergrond die door hun 
familie en vrienden verstoten 
worden om hun geloof. 

 · Bid voor de kerken in Ethiopië. Bid 
dat zij nieuwe gelovigen een warm 
thuis bieden. 

 · Dank de Here God dat Khalid 
weer contact met zijn familie 
heeft. Bid dat zijn houding en 
geloofsovertuiging hen aan het 
denken zet.

Enkele christelijke vrienden schoten 
Khalid te hulp. Met een krediet kon hij een 
eigen winkeltje beginnen, waardoor hij 
zijn vrouw en drie kinderen zelfstandig 
kan onderhouden. “In de Bijbel klonk de 
bemoediging dat de Here God mij niet 
verlaten zou.  Dat hield mij overeind. Er is 
veel veranderd in mijn situatie. Zelfs mijn 
familie spreek ik weer.”

9. Khalid uit Ethiopië

“Ik kreeg te horen dat ik onze cultuur bezoedeld had.” Khalid raakte zijn 

moslimfamilie kwijt, omdat hij zich had bekeerd tot de Here Jezus. “Ik werd 

het huis uitgejaagd, ik kreeg niet langer te eten en mijn familie wilde mij 

zelfs doden. Ik voelde me hulpeloos.”

Khalid



Om voor te bidden en te danken
 · Draag Kirti aan de Here God op. 
Haar weg is niet gemakkelijk. Bid 
dat ze ervaart dat haar hemelse 
Vader bij haar is.

 · Door toenemende druk vanuit de 
overheid wordt het leven voor veel 
mensen in India steeds moeilijker. 
Christenen, moslims en andere 
 
 

minderheden lijden onder de wens 
van president Modi om India een 
hindoeland te maken. 

 · Bid voor christenen die niet alleen 
onder druk van de overheid, maar 
ook van hun omgeving lijden. Bid 
om wijsheid, vertrouwen op de Here 
Jezus en moed. 

Kirti bleef bidstonden houden. Bij een 
nieuwe aanval werd haar echtgenoot 
doodgeranseld. De daders bleven 
ongemoeid en Kirti moest haar man in het 
geheim begraven. Zij vluchtte met haar 
kinderen naar een safe house en kreeg hulp 
van Open Doors. Tegenwoordig woont 
ze weer in haar eigen dorp, om ondanks 
doodsbedreigingen een licht te zijn.  

10. Kirti uit India

“Een meute stormde mijn huis binnen, op zoek naar een Bijbel. Zij dreigden me te 

vermoorden als ik in de Here Jezus zou blijven geloven.” Kirti*, die op het Indiase 

platteland woont, weigerde. Zij en haar man werden naar buiten gesleept: “Ze 

sloegen ons met stokken, en stompten ons meedogenloos. ‘Heer, red ons’, bad 

ik toen ze ons huis in brand staken.”

Vanwege haar veiligheid mag Kirti niet 
met volledig gezicht in beeld



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God voor de moed 
en volharding van Taher, zijn vrouw 
Donya en hun dochters Arezoo en 
Farah. 

 · De druk op het Iraanse gezin nam in 
zoverre toe dat ze besloten Iran te 
ontvluchten. Ze missen hun thuis en 
hopen er ooit terug te keren. 

 · Bid voor de vele christenen die in 
een Iraanse gevangenis opgesloten 
zitten vanwege hun geloof. 

In Iran kan je de doodstraf krijgen als je van 
de islam overstapt naar het christendom. 
Taher bad om een wonder tijdens zijn 
rechtszaak. Dat gebeurde. “Ik weet niet 
waarom, maar vandaag laat ik je vrij”, 
vonniste de rechter en waarschuwde 
meteen: “Als je weer gearresteerd wordt, 
zal ik je ter dood veroordelen.” Voor Tahers 
gezin is er geen andere keus: “Wij blijven het 
evangelie delen.”

11. Taher uit Iran

“Veel mensen in Iran zijn op zoek”, vertelt Taher geëmotioneerd. “Zij ervaren 

een innerlijke leegte. Zij weten niet dat er een Naam is die die leegte kan 

vullen.” De politie pakte Taher op, zette hem in een kleine, benauwde cel en 

dreigde ook zijn gezin op te sluiten. 

Taher



Om voor te bidden en te danken
 · Dank de Here God voor de vele 
christenen die – met gevaar voor 
eigen leven – blijven spreken over 
de Here Jezus. 

 · Bid om inzicht en fijngevoeligheid 
zodat voorgangers en leiders 
de juiste woorden op de juiste 
momenten mogen spreken.

 · Bid voor christenen die vanwege 
hun geloof nu niet meer welkom 
zijn in hun dorp of bij hun familie. 

Criminele groeperingen in Mexico krijgen 
in bepaalde delen steeds meer grip op de 
samenleving. Wie afwijzend reageert op de 
eisen en verzoeken van bendes, of openlijk 
getuigt van de Here Jezus, loopt gevaar. Ook 
christenen met een inheemse achtergrond 
hebben het moeilijk, want hun geloof is 
vaak in strijd met de gebruiken en waarden 
van inheemse stammen. 

12. Leopoldo en Silvia uit Mexico

Silvia en haar man kregen te maken met een hoop weerstand toen zij een 

kerk startten in Oaxaca. De spanningen liepen zo hoog op dat een groep boze 

dorpsbewoners op een dag voor de deur van het huis stond. “Als ze komen en 

mij meenemen, ren dan zo snel mogelijk naar je oom. Verstop je onder het bed 

en blijf daar”, zei Silvia tegen haar zoon.

Silvia en Leopoldo met hun gezin



Om voor te bidden en te danken
 · Bid dat slachtoffers van (seksueel) 
geweld een veilige plek vinden en 
dat ze ervaren dat de Here God hen 
draagt en zegent met mensen die 
hen steunen.

 · Bid voor alleenstaande vrouwen die 
in hun eigen onderhoud moeten 
voorzien én onder druk staan vanuit 
hun omgeving. Bid om  
 

standvastigheid en wijsheid om hier 
mee om te gaan.

 · Dank dat door jouw gebed en 
betrokkenheid er zorg en aandacht 
is voor vrouwen en meisjes die 
vervolging hebben ondergaan. Bid 
dat de gesprekken en traumazorg 
hen helpt om het leven weer op te 
pakken. 

Seksueel geweld, mensenhandel en 
gedwongen huwelijken worden regelmatig 
als wapen ingezet tegen christelijke 
vrouwen en meisjes, als middel om 
christelijke minderheden te vervolgen”, legt 
Helene Fisher, werkzaam bij Open Doors uit.

13. Lucina uit Zuid-Azië 

Juist tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat kwetsbare mensen nog 

kwetsbaarder zijn. De 19-jarige Lucina was een van hen. Zij werd ontvoerd 

en uitgehuwelijkt omdat zij en haar vader christen zijn. Als door een wonder 

wist ze te ontsnappen. Haar leven is door deze gebeurtenis totaal op de kop 

gezet. 

Vrouwen in Nigeria



Blijf betrokken!
Bedankt dat je hebt meegebeden! We vinden het heel bemoedigend 
dat je de tijd hebt genomen om vervolgde christenen te 
ondersteunen. Wist je dat je op veel verschillende manieren 
betrokken kunt zijn bij de vervolgde kerk?

Wekelijks een gebedspunt in je mail
Meld je aan voor de wekelijke gebedsmail en 
ontvang elke donderdag een mail met een 
gebedspunt. Ga naar opendoors.nl/bid om je 
aan te melden.

Gebedsapp
Binnenkort kun je meebidden via de nieuwe 
gebedsapp. Kijk op opendoors.nl/gebedsapp
en meld je aan zodat je de nieuwe app kunt 
downloaden. 

Gebedskalender (+ Open Doors Magazine)
Abonneer je dan op ons gratis magazine via 
opendoors.nl/magazine. Je ontvangt dan elke 2 
maanden een magazine + gebedskalender.

Steun de vervolgde kerk met een gift
Wil je de vervolgde kerk steunen met een gift? Dat kan. Op 
opendoors.nl/geef zie je welke projecten je kunt steunen. 

Ga mee op reis
Vervolgde christenen ontmoeten is een belangrijk onderdeel van ons 
werk. Jij kunt mee! Tijdens onze reizen komt de vervolgde kerk wel heel 
dichtbij. Kijk voor meer informatie op opendoors.nl/reizen. We hopen, 
zodra het weer mogelijk is, op reis te gaan. Ga je mee?



/opendoorsnl /opendoorsnl

Volg Open Doors op social media
Meer weten over de vervolgde kerk? Volg ons dan via social media. 

Via Facebook, Twitter en Instagram delen we exclusieve content, 

nieuws en mooie acties. Tip: Elke donderdag komt een gebedsvlog 

online.

/opendoorsnl



Open Doors Bezoekerscentrum
Hoe gevaarlijk was het om in de jaren ‘70 Bijbels te smokkelen naar 

Oost-Europa en Rusland? Hoe beleven Noord-Koreanen in het 

geheim hun geloof? Ontdek dit en nog veel meer in het nieuwe 

bezoekerscentrum! 

Het bezoekerscentrum is gebouwd op de plek waar tientallen jaren 

geleden campers en caravans werden omgebouwd om Bijbels te 

smokkelen naar Oost-Europa. De rijke geschiedenis van Open Doors 

en de inspirerende verhalen van vervolgde christenen krijgen in het 

bezoekerscentrum een plek. 

Binnenkort opent het Open Doors Bezoekerscentrum zijn deuren 

voor het grote publiek. Ook jij bent van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op opendoors.nl/bezoekerscentrum



opendoors.nl/avond

Avond
voor de vervolgde kerk
Gebedvan

Binnenkort ook:


