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Inhoudsopgave
Van harte welkom bij deze Nacht van Gebed. In dit gebedsboekje 
vind je bij alle tien video’s een korte beschrijving van het land of 
regio en gebeds- en dankpunten.  

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. De handleiding is ook te vinden op 
opendoors.nl/nacht. 

1.  Jouan uit Libanon 

2.  Sarah* uit Noord-Afrika

3.  Bae* uit Noord-Korea

4.  Youhanna en Matti* uit Irak

5.  Lorena uit Mozambique

6.  Roda* uit Djibouti

7.  Jumagul* uit Centraal-Azië

8.  Zabi* uit Afghanistan

9.  Rodrigo en David uit Colombia

10.  Precious uit de Filippijnen
 
*Uit veiligheidsoverwegingen hebben deze christenen een  
schuilnaam gekregen. 



Voorwoord
“Willen jullie voor ons bidden?” Dat is steevast een vraag die onze 
vervolgde broers en zussen ons stellen, meer dan vragen naar 
materialen of hulp in welke vorm dan ook. Anne van der Bijl, de 
oprichter van Open Doors, zei altijd: “Bidden kan iedereen, overal, 
daar hoef je niet voor op reis.” En: “Onze gebeden kunnen komen 
waar wij niet kunnen komen.”  De Bijbel draagt ons in Jakobus 5:16 
op om voor elkaar te bidden, dan zullen we gered worden. Als goede 
en eerlijke mensen tot God bidden en Hem om iets vragen, zullen ze 
het zeker krijgen.

Blijf daarom bidden. Dankjewel dat je dat doet. Het bewijs dat jij 
dat belangrijk vindt, blijkt uit het feit dat je deze woorden leest en 
deelneemt aan de Nacht van Gebed in 2022.

Mag ik je nog een suggestie meegeven? Qui bene cantat, bis orat, zo 
luidt een oud Latijns gezegde. Zingen is dubbel bidden. Reizigers in 
Noord-Korea zongen kerstliederen in de nacht in de omgeving van 
een concentratiekamp. Zing voor onze God, de Almachtige, weet dat 
Hij hoort en geloof dat Hij recht zal doen.

Een gezegende nacht toegewenst.

Maarten Dees,
Directeur Open Doors Nederland



Om voor te bidden en te danken
• Jouan is jong en heeft al veel 

meegemaakt: oorlog, verwoesting, 
vluchten uit Syrië, armoede in 
Libanon en onzekerheid of hij ooit 
kan studeren. Wil je bidden voor 
hem? 

• Dank de Here God voor de 
groeiende groep christenen in 
Libanon. Bid dat Nihad en andere  
 

voorgangers met wijsheid en liefde 
de vluchtelingen én de lokale 
bevolking weten te raken.

• Bid om vrede in Syrië.

De allesverwoestende oorlog heeft veel 
Syriërs uit het land verdreven. In buurland 
Libanon wonen veel Syrische vluchtelingen 
– vaak in armoede en zonder uitzicht op 
een rooskleurige toekomst. Pastor Nihad, 
een neef van Jouan, werkt onder Syrische 
vluchtelingen van Koerdische afkomst. En 
de Here God zegent, want steeds meer 
Koerdische moslims komen tot geloof. 

1. Jouan uit Libanon
Vluchten voor oorlogsgeweld

“We hebben niets, maar we hebben de Here God”, dat zijn de woorden van 

Jouan uit Syrië. Toen hij elf jaar was ontvluchtte hij samen met zijn familie de 

oorlog in zijn geboorteland. “Zelfs als we terug zouden gaan, hebben we niets 

meer. Soldaten hebben alles verwoest.” In Libanon is Jouan tot geloof gekomen. 

Jouan



Om voor te bidden en te danken
• Dank voor het sterke geloof 

van Sarah. Ondanks alles wat ze 
meemaakte, houdt ze vast aan Jezus 
Christus.

• Bid voor andere vrouwen als Sarah 
die uit nieuwsgierigheid op zoek 
gaan naar de Here Jezus en christen 
worden. Hun leven staat op de kop. 
Bid voor hun veiligheid in de soms 
gevaarlijke zoektocht.

• Via lokale kerken en partners helpt 
Open Doors vrouwen (en ook 
mannen) in Noord-Afrika. Bid voor 
de lokale medewerkers en partners 
van Open Doors.

Wat Sarah meemaakte, overkomt veel 
vrouwen uit Noord-Afrika en het Midden-
Oosten die christen worden. Open Doors 
ondersteunt hen door deze vrouwen 
in contact te brengen met andere 
christenen, en hen te helpen met een veilig 
onderkomen en traumazorg. Want bedreigd 
en gekleineerd worden hakt erin. 

2. Sarah uit Noord-Afrika
Verlaten maar niet alleen

De 27-jarige Sarah* betaalt een hoge prijs voor haar geloof in de Here Jezus. 

Haar vader is een imam en hij was furieus toen hij Sarahs geloof ontdekte. 

“Hij vond dat ik het niet waard meer was om te leven”, legt Sarah uit. 

Sarah



Om voor te bidden en te danken
• Bae en haar man zijn verbannen 

omdat ze christen zijn. Ze krijgen 
net genoeg om te overleven, maar 
ze zijn vaak ziek omdat er altijd 
gebrek is. Bid voor hen. 

• Noord-Koreaanse christenen zijn 
dankbaar voor onze gebeden. Elk 
gebed voor de Noord-Koreaanse 

kerk heeft impact. Blijf bidden 
en dank de Here God dat Hij Zijn 
kinderen zegent. 

• Bid om een ommekeer in Noord-
Korea. Dat het onrecht openlijk 
onttroond wordt en nieuwe leiders 
opstaan die het land leiden met 
inzicht en toewijding. 

Noord-Korea is al jarenlang een van de 
gevaarlijkste plekken om christen te zijn. 
Christen-zijn staat daar gelijk aan een 
verrader zijn van het regime. En verraders 
verdienen het niet om te leven. Open Doors 
ondersteunt Noord-Koreaanse gelovigen via 
lokale partners in China. Hun werk is zeker 
niet zonder gevaar. 

3. Bae uit Noord-Korea
Hoopvol in moeilijkheden 

“Omdat we christenen zijn, werden we verbannen naar een afgelegen dorp 

zonder de kans hier ooit vandaan te komen.” Bae*, een Noord-Koreaanse 

gelovige, is dankbaar voor de gebeden wereldwijd. De wetenschap dat de 

Here God haar ziet, geeft haar elke ochtend kracht. 

De man en vrouw op de foto zijn acteurs 
die het verhaal van Bae uitspelen



Om voor te bidden en te danken
• Bid voor Matti*. Het feit dat zijn 

gegevens zijn aangepast en hij 
op papier moslim is, heeft hem 
behoorlijk uit het veld geslagen. Bid 
voor het juridische proces. 

• Dank voor het bijzondere werk dat 
Youhanna en zijn team doen. Bid 
dat zij met wijsheid en inzicht de 
rechtszaken aangaan. 

• Bid voor de Iraakse kerk: bid om 
hernieuwde vreugde, bid voor 
voorgangers die zich inzetten om 
de kerk in Irak levend te houden. 

Irak wordt al jaren geteisterd door geweld. 
Islamitische Staat is verslagen, maar er is 
nog geen vrede. En veilig is het ook niet. De 
meeste christenen wonen in het noorden 
van Irak, in de Koerdische regio. In Irak is het 
verboden je te bekeren tot het christendom. 
Moslimbekeerlingen houden hun geloof 
daarom vaak geheim. Wie toch praat over de 
Here Jezus, kan worden bedreigd, verstoten, 
mishandeld of onterfd.

4. Youhanna en Matti uit Irak
Als je paspoort een probleem is

Het geloof dat op je paspoort vermeld staat kan in Irak voor problemen 

zorgen. Want staat er dat je moslim bent, dan mag je niet met een christen 

trouwen. Zelfs een school of opleiding kiezen wordt lastig. Youhanna en zijn 

team bieden juridische hulp aan christenen die hun geloof op hun ID-kaart 

willen aanpassen. 

Youhanna



Om voor te bidden en te danken
• Bid voor Lorena. De moord op haar 

man, het vluchten en de verwijten 
van haar familieleden hebben haar 
getraumatiseerd. Bid dat ze zich 
blijft vastklampen aan de Here God. 
En als dat niet lukt, dat ze dan wel 
zal ervaren dat Hij haar niet loslaat.

• Bid voor het werk dat Open 
Doors doet in Mozambique. Bid 
dat medewerkers op het goede 

moment een dorp of stad bezoeken 
en daar de aanwezige christenen 
versterken. 

• Dank de Here God voor de 
praktische hulp die in 2021 gegeven 
werd. Al die voedselpakketten en 
praktische materialen hebben de 
lokale christelijke gemeenschap 
laten merken dat hun nood  
(h)erkend wordt. 

In de noordelijke provincie Cabo Delgado 
zijn het extremistische moslims die 
jacht maken op christenen. Een van de 
groeperingen is gelieerd aan IS en probeert 
een kalifaat te stichten in Mozambique. En 
om dat doel te bereiken zijn in de afgelopen 
jaren veel kerken en scholen aangevallen 
en vernield. Tienduizenden mensen, onder 
wie christenen, hebben hun woonplaats 
verlaten, op zoek naar een veiliger thuis. 

5. Lorena uit Mozambique
Tranen en trauma’s 

“Door wat ik heb gezien kan ik niet meer blij zijn.” Heftige woorden van Lorena, 

een weduwe en moeder uit Mozambique. Extremisten vermoordden haar man 

en zwaar getraumatiseerd vluchtte ze naar een veiligere plek. Maar het leven is 

zwaar en er is weinig uitzicht op verbetering. Ze heeft moeite om rond te komen 

en het verdriet drukt zwaar op haar. 

Lorena



Om voor te bidden en te danken
• Bid voor christenen zoals Roda die 

verstoten zijn door hun familie of 
zelfs door gezinsleden met de dood 
bedreigd worden. Bid om begrip 
van beide kanten en om herstel 
van relaties. Bid dat vervolgde 
christenen Jezus Christus laten 
zien in hun houding tegenover de 
mensen die hen kwaad toewensen.

• Dank de Here God voor de hulp die 

Open Doors kon verlenen aan Roda. 
Dank ook voor haar eigen creativiteit 
om een pluimveebedrijf te beginnen. 

• Bid voor hen die de Here Jezus nog 
niet kennen, maar wel naar Hem 
zoeken. Bid dat zij – net als Roda – 
een vriend, zus, tante of buurman 
ontmoeten die over het evangelie 
vertelt of hen meeneemt naar een 
christelijke bijeenkomst. 

Het vrijwel geheel islamitische Djibouti ligt 
– net als Somalië, Ethiopië en Eritrea – in de 
Hoorn van Afrika, een gebied in het oosten 
van het continent. Djibouti staat niet op 
de Ranglijst Christenvervolging, maar in 
alle landen in de Hoorn van Afrika ervaren 
moslims die zich tot het christendom 
bekeren zware vervolging. En dan vooral 
vanuit hun eigen kring: door vrienden, 
familie en buren.

6. Roda uit Djibouti
Gehaat door je eigen familie

“Ik kom hier voor mijn vriend. Ik ben hier niet om te luisteren naar jullie 

sprookjes.” Roda* groeit op in een gezin waar geen ruimte is voor een andere 

religie dan de islam. Als een vriend haar meeneemt naar andere christenen, 

gaat een nieuwe wereld voor haar open. En dat blijft niet zonder gevolgen. 

Roda



Om voor te bidden en te danken
• Dank de Here God voor Zijn ingrijpen 

in het leven van Jumagul. Zij leerde te 
vergeven én ze leerde wat het is om 
echte vrede te ervaren in haar hart. Nu 
deelt ze hiervan uit in haar omgeving.

• Bid voor de gezinsleden van 
Jumagul die weten wat het is om 
vervolgd te worden vanwege het 
geloof. Of het nu te maken heeft 
met lichamelijke mishandeling of 

onder druk gezet worden door hun 
omgeving: bid dat ze zich aan de 
Here Jezus blijven vasthouden.

• Bid voor christenen die hun familie 
en vrienden niets durven vertellen 
over hun bekering omdat ze bang zijn 
voor de gevolgen. Bid om moed en 
vervulling van de Heilige Geest zodat 
die angst verdwijnt en er vertrouwen 
en rust voor in de plek komt. 

In Centraal-Azië liggen verschillende landen 
waar christenen het niet makkelijk hebben. 
Het komt vaak voor dat christenen onder 
druk staan om terug te keren naar de islam. 
Die druk komt overigens niet alleen vanuit 
familieleden en vrienden. Ook de overheden 
hebben er een handje van de kerk de kop 
in te willen drukken. Dit doen ze door 
strenge controles van en invallen bij (huis)
kerken of door de import (of productie) van 
christelijke materialen te verbieden.

7. Jumagul uit Centraal-Azië 
Bekering met grote gevolgen

Jumagul* is een geheime gelovige die in Centraal-Azië woont. Ze kwam op 

latere leeftijd tot geloof nadat haar dochter voor haar had gebeden. Deze 

bekering had grote gevolgen, niet alleen voor haar gezin, maar ook voor 

andere mensen die Jumagul ontmoette. 

Jumagul (Illustratieve foto)



Om voor te bidden en te danken
• Dank de Here God dat Hij ook de 

situatie in Afghanistan in Zijn hand 
heeft. Ook al lijkt de situatie in het 
land hopeloos, Hij heeft een plan 
met de mensen daar. 

• Bid voor de mensen die zich – net 
als Zabi – eenzaam, wanhopig en 
depressief voelen door alles wat 
ze hebben doorgemaakt. Wat zou 
jij in zo’n situatie willen dat voor 

jou wordt gebeden? Leg dat aan 
de Here God voor en draag je 
Afghaanse broers en zussen aan 
Hem op.

• Bid om vrede in Afghanistan. Bid dat 
de Here God de situatie ten goede 
keert, niet alleen voor christenen, 
maar voor alle inwoners van het 
land.  

Alle Afghaanse christenen hebben een 
islamitische achtergrond. Zij houden hun 
nieuwe geloof geheim, omdat het als een 
grote schande wordt gezien je af te keren van 
de islam. Op bekering tot het christendom 
staat de doodstraf. De taliban controleren 
alles en iedereen en maken jacht op 
christenen. Het is in Afghanistan onmogelijk 
openlijk uit te komen voor je geloof in Jezus 
Christus zonder (ernstige) gevolgen.

8. Zabi uit Afghanistan
Nergens veilig

“U bent een sprankje hoop voor mij.” Dat zijn de woorden van Zabi* uit 

Afghanistan. Het land dat op plek 1 van de Ranglijst Christenvervolging 

staat. Zabi is een van de vele christenen die het land ontvluchtte, maar ze 

ontkwam niet aan het terreurbewind van de taliban.

Zabi (illustratieve foto)



Om voor te bidden en te danken
• Rodrigo is met de dood bedreigd. 

Ook zijn vrouw en kinderen ervaren 
tegenwerking en afwijzing omdat 
ze in de Here Jezus geloven. Wil je 
voor hen bidden? 

• David is de zoon van een mamo, 
een inheemse magiër. Hij ervaart 
elke dag dat hij door zijn geloof niet 

gewenst is. Bid dat hij sterk blijft 
staan in zijn geloof en dat de Here 
God hem beschermt. 

• Dank de Here God voor het geloof 
van de inheemse christenen en 
voor hun enthousiasme om hun 
stamgenoten ook te laten zien dat 
alleen Jezus Christus leven geeft.

In Colombia hebben inheemse stammen 
veel rechten. Zo mogen ze in hun eigen 
woongebieden zelf de regels en wetten 
bepalen. Zodra mensen afstappen van het 
traditionele geloof, worden ze tegengewerkt 
door hun stamgenoten en familieleden.  

9. Rodrigo en David uit Colombia
Geestelijke strijd in de jungle 

“Als je niet stopt met het praten over het evangelie, dan vertellen we de 

mensen dat ze je moeten vermoorden.” Heftige woorden die Rodrigo, een 

inheemse Colombiaan hoorde van zijn stamgenoten. Voor veel inheemse 

christenen in Colombia is het geloven in de Here Jezus heel gevaarlijk. 

David 



Om voor te bidden en te danken
• Dank voor het sterke geloof en 

het doorzettingsvermogen van 
Precious. 

• Bid voor het werk onder moslims 
en moslimbekeerlingen. Het is 
gevaarlijk, maar ook mooi werk om 
zoekende mensen te vertellen over 
de Here Jezus. 

• Bid voor de christenen op de 
Filipijnen. Met name in het zuiden, 
waar de islam veel invloed heeft, 
zijn ze niet zo vrij om hun geloof te 
uiten. 

Precious weet wat het is om te lijden om 
haar geloof. Nadat ze zelf tot geloof kwam 
in de Here Jezus, wilde haar familie niets 
meer met haar te maken hebben. Sterker 
nog: ze dreigden haar te vermoorden. Ze 
bleef een tijdlang weg, totdat ze ervoer 
dat de Here God haar riep om juist in haar 
stam het evangelie te delen. En ondanks de 
doodsbedreigingen gaat Precious door met 
haar kostbare werk. 

10. Precious uit de Filipijnen
Niet te stoppen

“Als het aantal gelovigen groeit, dan neemt ook vervolging toe.” Precious* 

woont op de Filipijnen. Ze is een lokale leider die christenen met een 

moslimachtergrond begeleidt en ondersteunt. Hoewel de Filipijnen niet op 

de Ranglijst Christenvervolging staan, is vervolging in het zuiden van dit 

eilandenrijk heftig en intens. 

Precious



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
Dagelijks in verbinding staan met jouw vervolgde broeders en zusters? 
Dat kan met de  Open Doors GebedsApp! Deze app geeft jou elke 
dag een nieuw gebedspunt 
uit de vervolgde kerk. Kijk op 
opendoors.nl/gebedsapp. 

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

Steun de vervolgde kerk 
met een gift
Ben je geraakt door de video’s die 
je hebt gezien? Wil je de vervolgde 
kerk ook ondersteunen met een 
gift? Je bijdrage voor het werk in 
Centraal-Azië is welkom. Lees op 
opendoors.nl/nacht/collectedoel wat je 
met jouw gift kunt betekenen voor de vervolgde kerk. 
Wil je direct een gift overmaken? Dan kun je ook de QR-code scannen. 
Je kunt het bedrag uiteraard zelf aanpassen. 



Avond van Gebed
Elke twee maanden zenden we een livestream uit waarin we met zoveel 
mogelijk christenen bidden voor de vervolgde kerk. Met deze avonden 
willen we een muur van gebed om de vervolgde christenen heen zetten. 
Kijk op opendoors.nl/avond. 

Ga mee op reis
Vervolgde christenen ontmoeten is een belangrijk onderdeel van ons 
werk. Jij kunt mee! Kijk voor meer informatie over de virtuele én fysieke 
reizen op opendoors.nl/reizen. 

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 /opendoorsnl/opendoorsnl



PLAN JE BEZOEK OP 
opendoors.nl/bezoekerscentrum

KOM LANGS IN HET

Beleef de geschiedenis van Open Doors 


