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1 Leierskap: Geopende Deure Suider-
Afrika 
Ons leierskap begin vandeesmaand met die 
beplanning en begroting vir volgende jaar. 
Bid vir wysheid en leiding namate hulle ons 
deur die res van die jaar lei en vir hul planne 
om die vervolgde Kerk in die komende jaar 
te dien

2 Geopende Deure Suider-Afrika 
Hou asseblief aan om ons bediening 
in jou gebede op te dra, waar ons ons 
geloofsfamilie dien. Bid vir ons personeel 
vir krag en vir die Here om in ons behoeftes 
te voorsien, terwyl ons streef om aan die 
behoeftes van ons vervolgde familie te 
voldoen.

3 Ons vennote in Suidelike Afrika 
Loof die Here vir elkeen van julle wat ons 
vervolgde geloofsfamilie met gebede en 
ondersteuning bystaan. Bid saam met ons 
dat die Here sal aanhou om julle in hierdie 
jaar te beskerm en in te tree vir julle, ons 
vennote. Mag Hy julle lei in wat ook al julle 
in die gesig staar.

4 Sirië
Die Kerk van Gelowiges vanuit ŉ Moslem-
agtergrond brei vinnig uit. Meer as 100 
Christene is gedurende 2021 in die geheim 
gedoop. Bid vir hul beskerming en dat die 
Kerk geseënd, vrugbaar en veilig sal wees.

5 Irak 
Talle Irakese woon in buurlande. Dikwels wil 
hulle net vergeet wat met hulle gebeur het. 
Bid vir die genesing en herstel van trauma 
en hartseer ervarings. Bid dat hulle ware 
vrede in Jesus Christus sal vind. 

JULIE

Ons is al halfpad deur 2022. 
Dié is ons gebed vir julle, ons 
vennote en ons vervolgde familie:

Vader, waar ons aan die begin 
van die twee helfte van die jaar 
staan, bring ons vandag ons 
vennote en vervolgde familie 
voor U. Here, waar hulle mag 
swaarkry of seer hê weens hul 
lewensomstandighede, mag 
U vandag die vreugde van hul 
verlossing in hulle herstel. 
Vir die res van die jaar bid ons 
dat, waar die vyand wil verwoes, 
U sal opbou. Waar hy streef om 
gesondheidsuitdagings te skep, 
sal U krag gee. Waar hy pyn wil 
veroorsaak, sal U vreugde gee. 
Rig hul voetstappe, Vader, en 
waar dit voel of daar geen pad is 
nie, mag U ŉ weg baan en hulle 
dra deur die seisoen wat hulle in 
die gesig staar. In die Naam van 
Jesus. Amen.
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6 Libanon
Prys God vir die genade in Libanon, soos 
gebare waar Libanese burgers skole oprig 
vir Siriese vlugtelingkinders, afgesien van 
dié lande se geskiedenis. Bid dat die twee 
gemeenskappe liefde – geïnspireer deur 
Jesus – in die plek van haat sal versprei.

7 Palestynse Gebiede
Bid vir ons broers en susters wat hulself met 
volharding toewy om te help en ondersteun, 
en vir ander in te tree. Hulle het daaglikse 
bemoediging van die Heilige Gees nodig, 
asook God se genade en beskerming 
om aan te hou werk in ŉ omgewing van 
ongeregtigheid, armoede en onstabiliteit.

8 Marokko
Fatima*, ŉ gelowige, is deur haar pa uit 
die universiteit verwyder omdat hy haar 
bewegings wil dophou en wil verhoed 

dat sy met ander gelowiges meng. Bid vir 
wysheid vir Fatima in hierdie tyd en vir die 
Heilige Gees om haar bron van krag en 
bemoediging te wees.

9 Egipte
Die pandemie, met die bykomende druk 
op ouers, het ŉ toename in egskeidings 
veroorsaak. Ons glo egter in God se genade 
en wysheid. Hy sal dinge laat uitwerk. Bid vir 
genesing en versoening onder families wat 
in die laaste jaar uitmekaar is.

10 Nepal 
Lugbesoedeling in die Kathmandu-vallei 
het vererger. Bid dat God die mense, veral 
kinders, sal beskerm teen siektes wat in die 
lug oorgedra word.
 
11 Arabiese Skiereiland 
Arabiese Moslems hunker daarna om die 

Bid dat Arabiese Moslems die krag 
van God sal sien in die lewens van die 
Christene wat tussen hulle woon en 
vir hul oë om oop te gaan.
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krag van Allah in hul lewens te sien deur 
wonderwerke, genesings, drome, visioene 
en seëninge. Bid dat Arabiese Moslems die 
krag van God sal sien in die lewens van die 
Christene wat tussen hulle woon en vir hul 
oë om oop te gaan.

12 Sri Lanka
Die land se ekonomie is onbestendig. Baie 
mense sukkel om te oorleef, veral diegene 
uit lae-inkomste huishoudings. Die meeste 
gelowiges in brandpunte van vervolging 
kom uit landelike gebiede. Bid dat die land 
se ekonomie sal verbeter.

13 Bangladesj
Bid vir al die denominasies en Christen-
gemeenskappe in Bangladesj om mekaar 
op te bou om ŉ vreedsame en veilige 
gemeenskap te skep, sodat selfs nie-
gelowiges geraak sal word en die liefde van 
Christus kan leer ken.

14 Kirgistan  
Jildou* se man het ŉ dwelmverslaafde 
geword en dring daarop aan dat Jildou haar 
geloof prysgee. Bid vir krag en beskerming 
vir Jildou en dat haar man ŉ volgeling van 
Christus sal word. 

15 Viëtnam
Lonh*, sy vrou en vier kinders het in 2021 
besluit om Jesus te volg, wat veroorsaak 
het dat die dorpenaars hulle vervolg. Hulle 
is nou uitgeworpenes, maar kan hul geloof 
vrylik beoefen. Bid vir God se voortdurende 
beskerming en voorsiening vir Lonh en sy 
familie.

16 Indonesië
Indonesië bestaan uit verskeie eilande, wat 
dit moeilik maak om Christelike materiaal 
te versprei, veral in afgeleë gebiede. Bid dat 
God die beste vragdienste sal voorsien om 

materiaal veilig by gelowiges af te lewer, 
en vir die beskerming van ons plaaslike 
vennote. 

17 China
China beperk die toegang van oorsese 
sakelui, studente en onderwysers, veral 
diegene wat daarvan verdink word dat hulle 
deel is van sendingorganisasies. Bid vir die 
Heilige Gees se leiding en toerusting om 
enige vorm van verdrukking te hanteer.

18 Mianmar
Bid vir die herstel van vrede, ŉ goeie 
regering en dat die gevegte in Mianmar 
sal stop. Bid ook vir die beskerming van 
gelowiges te midde van die huidige situasie.

19 Tunisië
Amir* is baie bang om ŉ kerkbyeenkoms 
by te woon, omdat hy bekommerd is dat 
iemand hom sal herken as ŉ gelowige tussen 
die mense rondom hom. Bid vir wysheid en 
beskerming vir Amir.

20 Libië
Gelowiges vanuit Afrika verduur dubbele 
swaarkry in Libië – vir hul geloof en 
hul etnisiteit. Hulle is kwesbaar vir die 
wreedaardige geweld, terwyl dit voorkom 
of die owerhede nie beheer oor militante en 
ekstremiste het nie. Bid vir hul beskerming.

21 Suidelike Filippyne
Sheila het die basiese wiskunde wat sy 
geleer is in die geletterdheidsklasse, wat 
deur Geopende Deure aangebied is, gebruik 
om haar eie onderneming te begin. Bid dat 
meer studente dit wat hulle leer sal kan 
toepas om hul lewens te verbeter.

22 Sentraal-Asië
Zjura* is ŉ evangelis wat sy geloof baie 
openlik met ander deel en is alombekend 

(Arabiese Skiereiland vervolg)
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vir sy opvallende vrae oor die lewe en 
God. Dank God vir Zjura se bediening as ŉ 
evangelis. Bid vir sy beskerming terwyl hy 
reis om die Evangelie te verkondig.

23 Noord-Korea
Chul-min* is een van die geheime Christene 
in Noord-Korea wat versigtig vashou aan 
sy geloof in Jesus Christus. Bid dat God sal 
voorsien in die behoeftes van Chul-min en sy 
mede-Christene, waar hulle swaarkry.

24 Indië
Bid vir Christene wat ontwortel is weens 
hul geloof, veral diegene wat in afgeleë 
gebiede woon. Vra dat God in hul behoeftes 
sal voorsien en die gemeenskappe wat hulle 
verwerp het se harte sal verander.

25 Kenia
Ellah* het in ŉ Moslem-familie grootgeword 
en het met ŉ Moslem-man getrou. Toe sy tot 
bekering kom, het haar man gewelddadig 
geword. Bid vir Ellah se beskerming terwyl sy 
steeds die risiko neem om kerk toe te gaan, 
afgesien van haar man se opdrag om nie te 
gaan nie.

26 Bhoetan
Bid vir die veiligheid van Christene wat 
in afgeleë dorpe bly. Wilde diere soos 
wildehonde, olifante en bere het verskeie 
mense in dié dorpe onlangs aangeval.

27 Burkina Faso
“Bid vir die genesing van pyn en vrees. 
Soms as ons iemand hoor huil, herinner 

dit ons aan iemand wat gesien het hoe ŉ 
geliefde vermoor word en dis geweldig 
spanningsvol,” vertel pastoor Pengdwende.

28 Sentraal-Afrikaanse Republiek
Bid vir die Here se voorsiening aan Sy 
kinders in die toenemende humanitêre 
krisis. Bid dat Christene maniere sal kry 
om ten spyte van die krisis ŉ inkomste te 
genereer en dat hulle na hulself en hul 
naastes sal kan omsien.

29 Comore
Die wetgewing bepaal dat Islam die 
staatsgeloof is en dit beïnvloed elke aspek 
van die lewe. Daarom verduur Christene 
diskriminasie en marginalisering van beide 
die samelewing en hul families. Bid dat 
die klein Christelike gemeenskap afgesien 
hiervan sal bly groei.

30 Iran
Christen-bekeerlinge word voortdurend 
hof toe gesleep weens hul geloof. Bid vir 
ŉ verandering in Iran, sodat Christene hul 
geloof vrylik kan beoefen en dat diegene 
wat in die tronk is weens geloofsmisdade 
vrygelaat sal word.

31 Libanon
ŉ Libanese Christen het gesê: “As ons 
vandag na God uitroep vir die Libanese, 
moet ons onthou dat elkeen die 
angswekkende taak het om te oorleef in 
ŉ tyd van skaarsheid, waar hulle geroep 
word om mekaar se laste te dra!” Versterk 
asseblief hierdie gelowiges in gebed.

*Verteenwoordigende foto’s is gebruik en name is vir sekuriteitsredes verander. Alle inligting was teen druktyd korrek.

(Sentraal-Asië vervolg)


