Inleiding

Januari - Gelovigen

Welkom bij Gebed voor het Arabische Schiereiland (G.A.S.). Nationale gelovigen en Christelijke
werkers nodigen u uit om met ons te bidden opdat het evangelisatiewerk zich zal uitbreiden en de
Gemeente onder de mensen van het A.S. (Arabische Schiereiland) gesticht wordt.
Deze gids, die gemaakt is door hen die op het A.S. werken, is verdeeld in twaalf maanden met
gebedspunten voor elke dag. Begin op de maand en dag dat u dit ontvangt en verenig u met anderen
over de hele wereld die voor hetzelfde bidden. Bid zo verder gedurende de rest van het jaar. Samen
met Gods volk wereldwijd vraagt u dan aan de Vader om Zijn Koninkrijk naar het Arabisch Schiereiland
te brengen.
Wat zal God gaan Wat zal God gaan doen als Zijn volk over de hele
wereld specifiek begint te bidden voor het Arabische Schiereiland? In de
vroege kerk werd Petrus op wonderlijke wijze bevrijd toen de gelovigen
aan het bidden waren (zie Handelingen 12).De grote opwekkingen die in
Europa en Amerika plaatsvonden,werden voorafgegaan door
gebedssamenkomsten. De Muur van het communisme viel omdat mensen
baden. Op het A.S. is een toename van het geestelijk bewustzijn
geconstateerd als resultaat van de gebedsbeweging van de jaren 90,
bekend onder de naam Bidden voor het 10/40 Raam.
Vandaag zien we dat de ketenen van de islam meer dan een miljard
mensen binden. De politieke en religieuze systemen die een Moslim de
kans onthouden om te horen over de Koning der Koningen, kunnen
veranderen door middel van gebed.
De website www.g-a-s.nl bevat informatie over deze gebedsbeweging, zinvolle raadgevingen m.b.t.
voorbede, actuele gebedspunten en andere belangrijke informatie. Een informatieve gebedsvideo kan
besteld worden via de website om in uw kerk, gemeenschap of kleine groep te gebruiken.
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Meer dan 5 miljoen buitenlanders zijn naar het Arabisch Schiereiland getrokken om te werken op de
zich uitbreidende arbeidsmarkt van deze landen. Indiërs, Filippijnen, Pakistani, Arabieren, Afghanen en
Iraniërs vormen de grootste groepen. Kleinere groepen komen uit Afrika en de Westerse wereld.
Temidden van deze mix van nationaliteiten heeft God op Zijn goddelijke wijze veel gelovige Christenen
geplaatst. Bijna 6% van deze 5 miljoen mensen is een wedergeboren Christen. Veel kerken zijn de
laatste tien jaar begonnen om deze gelovigen in hun midden op te nemen nu de plaatselijke
overheden, officieel of onofficieel, deze kerken toestaan samen te komen. Nooit tevoren hebben zoveel
Christenen onder de lokale Arabische volken gewoond. Openbaar getuigen van Jezus is wettelijk
verboden, maar er zijn mogelijkheden in de privé-sfeer om het geloof te delen via relaties op het werk
of in de buurt waar men woont.
De Gemeente onder deze lokale mensen in de betreffende landen bestaat
(nog) niet of is erg klein en ondergronds. Toch is God aan het werk in de levens
van de Moslims. Zij die volgelingen van Jezus Christus worden, moeten hun
geloof geheim houden om hun plaats binnen hun familie en de Moslimgemeenschap te behouden. Zij die in staat zijn binnen deze gemeenschappen
te blijven, hebben de grootste mogelijkheden om inheemse kerken te stichten.
Deze individuen en families hebben onze gebeden nodig bij de uitdaging om
staande te blijven in hun geloof en bij het vinden van wegen om een getuige van
Christus te zijn tegenover hun families, vrienden en collega’s.
Een groeiend aantal Arabische gelovigen van buiten het Arabisch
Schiereiland trekt dit gebied binnen om in verschillende beroepen te werken.
Hun getuigenis voor Christus wordt vrijmoediger en vanwege hun Arabische cultuur en taal kunnen ze
antwoorden geven op moeilijke vragen van zoekende mensen aangaande het geloof. Onze gebeden
voor deze hedendaagse apostelen zullen hen helpen als zij samenwerken met andere gelovigen uit het
buitenland in het vestigen van de Gemeente onder de daar wonende Arabieren.

Maandag - Bid voor de gelovigen van elders, dat ze vrijmoedig zullen zijn om het evangelie te delen
met hun lokale Arabische collega’s en vrienden. Bid dat ze elke gelegenheid waar zullen nemen om
over Christus te vertellen.
Dinsdag - Bid dat God eenheid en samenwerking in de evangeliebediening bewerkt onder de vele
Christelijke werkers en groepen, opdat er heling en herstel kan komen in kerken, families en
huwelijken, die door onenigheid, strijd en immoraliteit beschadigd zijn.
Woensdag - Bid voor een groeiende zendingsvisie onder de Arabische Christelijke kerken met veel
buitenlanders. Bid dat ze de Grote Opdracht zullen vervullen onder de Arabische Moslims.
Donderdag - Het aantal gelovigen onder de lokale Arabieren groeit. Bid voor hen die pastorale gaven
hebben, dat zij de gelovigen bijeen zullen roepen en hen zullen onderwijzen tot discipel.
Vrijdag - Bid dat de Heer gelovige echtgenoten zal geven aan de plaatselijke gelovigen, die alleen
staan. Bid dat de kinderen van nieuwe gelovigen tot geloof in Jezus zullen komen.
Zaterdag - Bid dat de levens van lokale gelovigen (meestal in het geheim gelovig) tot een getuigenis
zullen zijn voor hun buren. Bid voor wijsheid voor hen om te weten wanneer zij hun geloof kunnen
delen.
Zondag - Bid dat de lokale gelovigen zich zullen ontwikkelen tot volwassen Christenen en dat zij hun
zondige natuur zullen overwinnen die hen terug trekt in hun oude leven en zondige gewoonten
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Als bakermat van de islam is het zo dat alles wat zijn invloed heeft op Saoedi-Arabië mogelijkerwijs
ook de hele Moslim wereld kan beïnvloeden.

Februari - Het Koninkrijk van Saoedi-Arabië/Mekka
Hoofdstad: Riaad
Bevolking: 22 miljoen
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide Christenen.

In het verleden is de familie Saoed er in geslaagd om de welvaart als gevolg van de olie via de
economie ten gunste van het volk te laten komen en op die manier de meeste mensen een comfortabel
leven te bezorgen. Sinds de Golfoorlog is het bedrag dat door de heersende familie wordt
overgeheveld toegenomen, maar de gewone mensen
krijgen steeds minder omdat de bevolking snel groeit.
Politiek gezien is dit een langzaam heter wordende pot die
op een bepaald punt in de toekomst kan exploderen.

Het Koninkrijk van Saoedi-Arabië heeft een rijke geschiedenis,
geworteld in de woestijncultuur. Duizenden jaren lang hebben de
Saoediërs een rijk leven gehad in de hitte en de uitgestrektheid van de
woestijn in Saoedi Arabië.
Dat woestijnleven werd ongeveer 70 jaar geleden voor altijd
veranderd toen 25% van de wereldreserves aan olie onder het zand
gevonden werd. Deze olie maakte het mogelijk voor de familie Saoed
om het land door de jaren heen te regeren. De Saoedische regering
staat ook bekend als een gulle gever voor de propaganda van de islam
over de hele wereld.

De Saoedische bevolking is volgens de statistieken
van de overheid voor 100% Moslim. Er zijn erg weinig
lokale Christenen onder de Saoediërs. Hoewel er veel
buitenlandse Christenen in Saoedi-Arabië werken en
wonen, zijn kerken niet officieel toegestaan voor hen.

Mekka ligt in Saoedi-Arabië. Sinds het jaar 571, toen de profeet
Mohammed (stichter van de islam) er werd geboren, is deze plaats van
groot belang voor de Moslims. Moslims over de hele wereld hebben de
opdracht 5 keer per dag hun gezicht naar Mekka te wenden om te bidden in de richting van het
geestelijke middelpunt van de islam. In hun gebed belijden zij dat er slechts één God is en dat
Mohammed zijn profeet is.

Christelijke zendelingen worden niet toegelaten in SaoediArabië. Elke vorm van bekeringsijver onder de bevolking van het
land is uitdrukkelijk verboden. Mensen die beschuldigd worden van
bekeringsijver verliezen hun baan en kunnen gevangen gezet
worden voorafgaande aan uitzetting.

Eén van de pijlers van de islam is een pelgrimstocht
(Hajj)1 naar Mekka. Dat moet een Moslim minstens één
keer in zijn leven volbrengen. Ongeveer 2 miljoen
Moslims uit Saoedi-Arabië en vanuit de hele wereld
komen elk jaar naar Mekka voor de Hajj. Voor velen is
het een levenslang ideaal. Vanaf het begin van de tocht
ervaren de pelgrims vaak een geest van uitbundigheid
en opwinding. Het samenkomen van zoveel Moslims
van alle rassen en culturen als gelijken ontroert veel
mensen diep. Velen komen om hun levensdroom te
vervullen en proberen verzoend te raken met Allah
(God),maar velen gaan teleurgesteld weg. De meest
heilige plaats in deze heilige stad is de grote moskee. In
de grote moskee bevindt zich de Zwarte Steen, een
grote zwarte monoliet, die een centrale rol speelt in de
Hajj.
Mekka zelf is verboden terrein voor alle niet-Moslims.
Het ligt in een vallei omgeven door lage heuvels met een
bevolking van ongeveer 550.000. Mekka is beslist de
geestelijke hoofdstad, maar de politieke hoofdstad van
Saoedi-Arabië is Riaad.

Ondanks dit alles staan veel Saoediërs open voor wat betreft het
onderwerp religie. Veel Saoediërs reizen internationaal en het is vrij
gemakkelijk om met hen over Christus te spreken, vooral wanneer
ze ver van hun thuisland zijn.

Maandag - Bid voor meer werkers om het evangelie in Saoedi-Arabië te verspreiden. Bid dat hele
Saoedische families Christus leren kennen en in Hem groeien.
Dinsdag - Familie, werk en sociale druk zorgen voor een ongelofelijke stress bij gelovigen, die vaak
strijd hebben, wanneer ze eenmaal tot geloof gekomen zijn. Bid voor Saoedische gelovigen, dat ze
mogen groeien in hun wandel met Christus en volharden in hun geloof.
Woensdag - Bid voor buitenlandse Christenen, die in Saoedi-Arabië wonen, opdat ze een leven leiden
dat volledig is toegewijd aan Christus en dat ze de Waarheid delen met de mensen om hen heen.
Donderdag - Bid voor de Saoediërs die naar het buitenland reizen of daar wonen, dat zij Christus
mogen ontdekken terwijl ze buiten hun vaderland verblijven.
Vrijdag - Bid dat elke Saoediër de kans krijgt om het evangelie te horen en te ontvangen. Bid dat meer
mensen in Saoedi-Arabië over Christus zullen horen via radio, satelliet T.V. en internet.
Zaterdag - Bid dat Moslims over de hele wereld een dieper onbehagen zullen gaan ervaren t.a.v. hun
eigen geloof als zij in de richting van Mekka buigen. Bid dat ze Christus zullen vinden als de Grote
Herder.
Zondag Bid dat Moslims die naar Mekka gaan voor de Hajj (pelgrimstocht) geen voldoening zullen
vinden, maar visioenen en dromen van Jezus zullen krijgen, die hen naar de waarheid toe leiden.
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April – Media / Technologie

Maart - Jemen
Hoofdstad: Sana’a
Bevolking: 18 miljoen
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide gelovigen

Al meer dan 25 jaar luisteren mensen naar Christelijke radio uitzendingen, zo is bekend.Velen
schrijven nooit naar een programma, maar op een dag spreekt een zendeling of gelovige met hen en
vindt ontvankelijke harten - de invloed van Christelijke media.

Jemen is een van de oudste bewoonde gebieden van de wereld. Ooit
was het land onderdeel van het Koninkrijk van Scheba (de beroemde
specerijenroute) wiens koningin zeldzame en kostbare giften aan koning
Salomo bracht. Toen de islam ontstond in de 7e eeuw was Jemen een
van de eerste landen die de nieuwe godsdienst volgde en twee van de
oudste moskeeën ter wereld staan in Jemen.

Veel Moslims zeggen:“Het Nieuwe Testament is veranderd”,“De drieeenheid is God de Vader,Maria de Moeder en Jezus de Zoon” en “ Jezus is
nooit aan een kruis gestorven”. Dit soort dingen wordt aan Moslimkinderen
geleerd op school. De Moslims zijn leugens voorgehouden over wat
Christenen onderwijzen en wat de Bijbel zegt over Jezus. Al jarenlang helpt
de radio, en recentelijk ook satelliet T.V., Moslims om de waarheid over
Jezus te leren kennen.

Een aantal jaren lang was Jemen verdeeld. Zuid Jemen was de enige
Arabische marxistische staat in de wereld. Noord Jemen was meer
traditioneel, bestaande uit stammenverbanden. Na een korte
burgeroorlog in 1994 werd het zuiden verslagen en het land herenigd.

De meeste radioprogramma’s hebben het karakter van voorbereiding op
evangelisatie. Media kunnen openlijk gangbare misverstanden aan de orde
stellen en de waarheid aangaande de Bijbel verkondigen. De hoop is dat
wanneer Moslims naar deze programma’s luisteren, zij naar het programma
zullen schrijven om meer over Jezus te leren. Door correspondentie met de radiostations groeien
mensen in hun kennis van de waarheid.

Jemen is veruit het armste land van het Arabisch Schiereiland. Vele
Jemenieten zijn in hoge mate afhankelijk van het geld dat door
familieleden, die in andere landen werken,wordt verdiend. Tijdens de
Golfoorlog raakten de Jemenieten die in Saoedi-Arabië werkten en uit het
land gezet werden in een economische crisis.

De risico’s voor deze zoekenden en nazorgwerkers zijn buitengewoon groot. Van beide zijden moet
men er op vertrouwen dat de ander hem niet bij de autoriteiten zal aangeven. Om te groeien in hun
geloof moeten de mensen een Bijbel hebben, andere gelovigen ontmoeten en tot discipel gemaakt
worden. Al deze dingen brengen risico’s met zich mee.

Tegenwoordig voert Jemen nog altijd strijd tegen armoede en
onderontwikkeling. De meeste Jemenieten leven op boerderijen of in
kleine dorpjes. Eén van de barrières voor de volledige doorbraak van het
evangelie in Jemen is analfabetisme.

Technologie creëert een opening op het A.S als nooit tevoren. Jonge mensen surfen op het Web.
Natuurlijk gaan velen naar sites die zondig zijn, maar ze kunnen ook naar Arabische sites gaan die tot
doel hebben de waarheid over Jezus aan de Moslims te communiceren.Welke nieuwe technologieën
zullen er ontwikkeld worden of bestaan reeds, die het de Arabieren mogelijk maken om de waarheid te
horen en te groeien in de kennis van de Heer?

Maandag - Jemenitische gelovigen hebben te maken met eenzaamheid en een voortdurende druk van
familieleden en autoriteiten om hun geloof te herroepen. Bid voor moed en wijsheid voor hen.
Dinsdag - Bid dat het evangelie de ongeletterde meerderheid bereikt en voor de ontwikkeling van
geschikte, aantrekkelijke audiovisuele middelen.
Woensdag - Bid voor mogelijkheden om kleine bedrijfjes te starten opdat de lokale gelovigen financieel
onafhankelijk kunnen zijn.
Donderdag - Bid voor de weinige werkers die vaak ontmoedigd zijn omdat de mensen zo weinig
gehoor geven. Bid dat Christelijke werkers fijngevoelige en uitvoerbare manieren vinden om toegang te
krijgen tot gebieden die tot nu toe buiten het bereik van het evangelie zijn.
Vrijdag - Bid dat God de regeringsleiders wijsheid geeft en dat ze zullen beseffen, dat gelovigen een
zegen en geen bedreiging zijn voor het land.
Zaterdag - Veel Jemenieten luisteren regelmatig naar Christelijke radio-uitzendingen. Bid dat de
Heilige Geest de harten van veel Jemenieten d.m.v. de uitzendingen zal aanraken.
Zondag - De meeste Jemenieten zijn verslaafd aan Qat, een softdrug, die hun gezondheid en
economische reserves aantast. Bid voor bevrijding van deze verslaving.

Maandag - Bid voor zoekenden die bang zijn om te corresponderen met nazorgnetwerken. Bid dat ze
niet alleen horen over Jezus, maar dat ze Hem ook in hun hart aannemen.
Dinsdag - Bid dat God inspiratie geeft voor creatieve satelliet programma’s die de Moslims helpen om
Christus te leren kennen. Bid ook dat de Moslims op het A.S. hun satellietschotels zullen richten op die
satellieten die Christelijke programma’s bieden.
Woensdag - Bid dat nazorgmedewerkers zoekenden en gelovigen kunnen ontmoeten. Bid dat beide
partijen niet in vrees leven, maar geleid worden door de kracht van de Heilige Geest.
Donderdag - Bid voor de radiostations. Bid dat velen zullen luisteren, de waarheid omtrent Jezus
zullen begrijpen en Zijn Koninkrijk zullen binnengaan.
Vrijdag - Bid voor creatieve manieren om Bijbels, Christelijke literatuur en overige materialen in de
handen van Moslims op het A.S. te krijgen.
Zaterdag - Bid dat Moslims zullen leren over Jezus op Arabische internet sites, die speciaal daarvoor
ontwikkeld zijn.
Zondag - Bid dat Christenen de nieuwe technologieën die ontwikkeld worden zullen gebruiken voor de
opbouw van Gods Koninkrijk op het A.S.
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Mei - Oman

Juni - Verenigde Arabische Emiraten

Hoofdstad: Maskate
Bevolking: 2 620 000
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide gelovigen

Hoofdstad: Abu Dhabi
Bevolking: 3 570 000
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide gelovigen

De mensen uit Oman verdienen hun brood van oudsher
als visser, handelsman, palmboomkweker en traditioneel
nomadische kameeldrijver. Vroeger was er een bloeiende
handel in wierook, afkomstig van bomen die in het zuiden
groeien. Oman ging in de 8e eeuw over tot de islam.

De V.A.E. is een federatie van 7 staten, Emiraten genoemd, die
bestuurd worden door stamhoofden, genaamd sjeiks of emirs. Er zijn
archeologische opgravingen die aantonen dat er langs de kust van de
Perzische Golf al rond 2000 vóór Christus bevolkingscentra waren. De
islam kwam binnen 50 jaar na de dood van Mohammed naar deze
streken. Voordat dit gebied onder Brits toezicht kwam te staan, was het
een bekend centrum van piraterij, de piratenkust genoemd. Het werd in
de 19e eeuw een Brits protectoraat en bleef dat tot aan de
onafhankelijkheid in 1971.

In 1970 kwam Sultan Qaboos bin Said na zijn vader aan
de macht en begon een revolutie van moderne ontwikkeling,
hervorming en stabiliteit. De levensstandaard is dramatisch
gestegen evenals de verwachtingen en wensen van de
mensen. De olievoorraden zullen naar
verwachting echter in de loop van de komende decennia
uitgeput raken. Dit brengt teleurstelling en frustratie teweeg bij
de regering en draagt bij aan de groei van
fundamentalistische islam.

Het grootste en rijkste emiraat is dat van Abu Dhabi. Dubai is een
export centrum van de Golf en Sharjah is het culturele centrum. De
ontwikkeling van de olie-industrie in de V.A.E. heeft fabelachtige rijkdom
en snelle modernisering gebracht aan de grote bevolkingscentra en
heeft veel buitenlanders, met name Arabieren en Aziaten, getrokken,
die in aantal de inlanders overtreffen. De armere Emiraten steunen op de federale regering
(voornamelijk gefinancierd door Abu Dhabi) en de bevolking van Dubai en Sharjah voor economische
groei.

De orthodoxe islam is de laatste 30 jaar in kracht
toegenomen. Magische en occulte activiteiten zijn algemene
praktijken, met name in de steden van het binnenland. Op alle
niveaus van onderwijs is het religieuze onderwijs verplicht en
de studenten worden systematisch geïndoctrineerd vanuit een
vijandige houding tegenover het Christendom. Christenen uit
het buitenland en Hindoes hebben de vrijheid om samen te
komen, maar het bekeren van Moslims, met name uit het eigen land, is uitdrukkelijk verboden.

Het Christelijk geloof wordt getolereerd en sommige kerken en scholen mogen in het openbaar hun
werk doen in locaties die door de regering zijn aangewezen. Het evangeliseren onder Moslims is niet
toegestaan. Sinds 1992 zijn er enkele gevallen van gevangenschap geweest i.v.m. evangelisatie onder
Moslims.

Maandag - Vrees voor boze geesten is een realiteit onder de plattelandsbevolking. Men voert vaak
bepaalde handelingen uit om de geesten te verzoenen. Bid dat God hen bevrijdt van angst en Zichzelf
aan hen openbaart door visioenen en dromen.
Dinsdag - Bid dat Christelijke werkers in vuur en vlam staan voor God. Dat hun bediening vele Moslims
zal trekken tot Christus en hen doet verlangen naar verandering.
Woensdag - Veel mensen uit Oman studeren in het buitenland. Bid dat Christenen in deze landen hen
met gastvrijheid en liefde tegemoet treden.
Donderdag - Bid voor Goddelijk gestuurde ontmoetingen, zodat zoekenden Christenen zullen
ontmoeten en toegang tot de Bijbel krijgen.

Maandag - Bid dat de weinige nationale gelovigen in hun wandel met Jezus zullen blijven groeien en
dat de Heilige Geest hen samenbindt tot een netwerk van gelovigen die in staat zijn elkaar te steunen
en te bemoedigen.
Dinsdag - Bid dat de vele buitenlandse kerken in de Emiraten de visie krijgen om naar de onbereikte
mensen (120 nationaliteiten) in de V.A.E. uit te gaan met het evangelie.
Woensdag - Bid voor de machthebbers in de V.A.E. zoals: Sjeik Zayed Al Nahayan (President) en
Sjeik Mohammed Al Maktoum ( Minister van Defensie).
Donderdag - Verschillende Christelijke medische instanties zijn in de jaren 60 uitgenodigd om onder
de mensen te werken. Bid voor deze ziekenhuizen dat ze een licht mogen zijn en de gunst van de
overheid zullen winnen.

Vrijdag - Islamitisch godsdienstonderwijs vergiftigt de geest van jonge mensen tegen de boodschap
van het evangelie. Bid dat ze de waarheid zullen horen over Jezus.

Vrijdag - Bid voor recht, eerlijkheid, gerechtigheid en waarheid in de handel. Bid dat nieuwe bedrijven
die door gelovigen gestart worden, succesvol zullen zijn en gezegend worden.

Zaterdag - Belangrijke beslissingen worden genomen in familie-, clan- en stamverband. Bid dat
families in hun geheel het evangelie zullen gaan geloven.
Zondag - Veel streken van Oman zijn nagenoeg verstoken van het evangelie. Bid dat God werkers
roept voor deze onbereikte gebieden.

Zaterdag - De mensen in de Emiraten die geen officieel burgerschap hebben, worden Bidoons
genoemd, hetgeen betekent: “zonder”. Bid dat er werkers komen om hen te bereiken.
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Zondag - Bid dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt om te wonen en te werken in de V.A.E. met
taal en technische vaardigheden en bekwaam om hun bediening uit te oefenen.
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Juli – Vrouwen / Families

Augustus - Koeweit

Het leven voor de vrouwen is in de meeste landen op het A.S. de afgelopen 50 jaar veranderd. In
sommige landen mogen vrouwen hoger onderwijs volgen en een baan hebben. De meeste Arabische
vrouwen gaan gesluierd en in het zwart gekleed. Deze dracht heeft hen een grotere vrijheid gegeven
om aan het openbare leven deel te nemen en toch hun goede reputatie te behouden.

Vóór de tijd van Alexander de Grote maakte de ligging van Koeweit
in dit gebied het tot een belangrijke handelsschakel tussen wat nu Irak
en de rest van het A.S. is. De stammen onderhielden zich zelf d.m.v.
visserij, parelvisserij en handel. De onherbergzame natuur van de
woestijn hield een goede ontwikkeling van het land zelf tegen.

De deuren voor het bereiken van jonge vrouwen staan open als
nooit tevoren door vriendschappen met Christenvrouwen, die op
natuurlijke wijze tot stand komen op universiteiten, op het werk, in
ziekenhuizen en via internet. Als gevolg van deze contacten hebben
sommige vrouwen Bijbels gevraagd en stellen indringende vragen.
Maar toch is er altijd de angst dat hun nieuw gevonden vrijheid hen
afgenomen wordt als hun families achterdochtig worden.
Ook familierelaties ondergaan in een snel tempo veranderingen.
Welvaart en modernisering hebben tot gevolg dat vaders wat meer
afstand van hun gezin houden en zij besteden hun tijd veelal
buitenshuis. Vrouwen zijn vaak achterdochtig of hun man geen andere
vrouw neemt. Kinderen voelen dit gebrek aan vertrouwen tussen hun
ouders en vrezen vaak de afkeuring van hun vader. Het lijkt erop dat
vrouwen en kinderen op dezelfde wijze God benaderen. Want hoewel
zij weten dat God almachtig is, geloven ze toch dat Hij niet te benaderen is. Veel vrouwen praktiseren
vroom de islam, maar missen het gevoel dat hun God echt met hen begaan is. Sommige vrouwen
hebben Christenvrouwen gevraagd voor hen te bidden en voor de noden van hun kinderen. Ze
bewonderen de open relatie met God die ze bij deze vrouwen zien.
Arabische families denken en handelen als één geheel. Het gaat tegen de cultuur van Arabieren op
het A.S. in om een belangrijke beslissing te nemen zonder de familieoudsten te raadplegen. Christelijke
werkers in deze landen wensen vurig om hele families het goede nieuws te brengen en hele
huishoudens te brengen tot de keuze om Christus te volgen.

Maandag - Bid dat God hele huishoudens tot Zich trekt. Bid dat God Zich openbaart aan hele families
door dromen en visioenen.
Dinsdag - Bid voor bevrijding van boze geesten en onderdrukking (Luk.8:2). Bid dat vrouwen vrijheid
vinden in Christus en Hem blijven volgen.
Woensdag - Bid dat vrouwen, evenals Hagar, Hem zullen kennen als “de God die naar mij omziet”
(Gen. 16:13)
Donderdag - Bid voor de produktie van video’s, satellietprogramma’s, literatuur en ander middelen die
specifiek gericht zijn op de geestelijke noden van vrouwen en hun families.
Vrijdag - Bid voor Christelijke onderwijzers in de scholen. Bid dat er relaties ontstaan tussen jonge
Christelijke vrouwen en kinderen en hun Arabische medestudenten in openbare scholen en op
universiteiten.

Koeweit ontwikkelde een stijl van besturen die Diwaniyah genoemd
wordt, gekenmerkt door een bijeenkomst van mannen uit de
gemeenschap die onderwerpen bespreken en beslissingen nemen.
Koeweit werd pas in 1962 volledig onafhankelijk. Tegenwoordig
functioneert het emiraat van Koeweit als een constitutionele monarchie
waarbij de macht bij de Emir en het parlement ligt.
In de jaren 40 werd er olie gevonden onder Koeweit. Dit werd
vergezeld door economische welvaart en snelle groei. De Koeweiti
genieten één van de hoogste levensstandaarden van de wereld.
Tegelijk met de overvloed is een snelle toename van de bevolking
gekomen, zowel van buitenlandse werkers als van burgers uit Koeweit
zelf.
Tegenwoordig komen meer dan 50 verschillende (niet-Koeweitse) protestantse groeperingen wekelijks
bijeen voor de eredienst. Er is behoorlijke vrijheid van godsdienst en er is weinig vervolging van Gods
volk. De meeste gelovigen komen uit de buitenlandse gemeenschap, maar er zijn een aantal oprechte
Koeweitse gelovigen onder de bijna 200 Koeweiti die een Christelijk voorgeslacht hebben.

Maandag - Bid dat God de lokale mensen zal bereiken. Bid dat nationale leiders zullen opstaan om de
kerk te leiden.
Dinsdag - Bid dat God de leiders zal bereiken van de regering, in het bedrijfsleven, in families en
stammen, die geweldige deuren kunnen openen voor een bediening in dit land.
Woensdag - Veel Koeweiti reizen naar het buitenland als toerist, zakenman of student. Bid dat ze
Christenen zullen ontmoeten die vrijmoedig over hun Verlosser spreken.
Donderdag - Bid voor de weinige Koeweitse gelovigen, dat ze standvastig zullen staan in hun geloof
en vrijmoedig hun geloof met hun familie en vrienden delen.
Vrijdag - Bid dat veel buitenlandse gelovigen visie zullen krijgen om hun Moslimcollega’s en buren te
bereiken en voor wijsheid in het communiceren van het evangelie.
Zaterdag - Christelijk internet, radio, satelliet T.V. en video’s kunnen het evangelie in Koeweit
communiceren. Bid dat de mensen in Koeweit zullen reageren op de boodschap van het evangelie.
Zondag - Bid voor eenheid onder Gods volk en gedrevenheid om de geestelijk, fysieke en emotionele
noden van de mensen te lenigen. Bid dat deze eenheid gestalte krijgt zowel onder leiders als de
gewone mensen.

Zaterdag - Bid voor de geïsoleerde vrouwelijke gelovigen op het A.S. Bid voor hun veiligheid en hun
besluit Christus te volgen. Bid voor wijsheid voor degenen die hen onderwijzen tot discipel.
Zondag - Bid dat de Heer Christelijke werkers zal leiden naar “Lydia’s” (Hand. 16:14,15), vrome
vrouwen en hun families die God heeft voorbereid om het evangelie te ontvangen.

Hoofdstad: Koeweit Stad Bevolking: 1 950 000
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide gelovigen
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Oktober – Angst / Ramadan

September - Koninkrijk van Bahrein

Het ongewisse van iemands eeuwige bestemming is verweven in heel de islam. Een klein kind
wordt verteld dat Allah alwetend en machtig is. Allah zal op een dag ieders goede en slechte daden
wegen om te bepalen of hun bestemming de hemel of het vuur van de hel zal zijn. Goede Moslims zijn
hun hele leven bezig met bidden, vasten (Ramadan), het geven van aalmoezen en de reis naar Mekka,
hopend dat Allah hun goede daden ziet en hen zal belonen met de hemel.

Hoofdstad: Manama
Bevolking: 600 000
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een kleine gemeenschap
Bahrein, gelegen in de Golf tussen Iran en Saoedi-Arabië,
bestaat uit meer dan 35 eilanden, waarvan de grotere via
dammen onderling verbonden zijn. Het huidige Bahrein
werd gedurende 180 jaar overheerst door Iraniërs, die door
de familie Kalifa werden verdreven toen zij in 1782 de
macht overnamen.
Bahrein was een Brits protectoraat gedurende 100 jaar
totdat het onafhankelijk werd in 1971.Vanouds was het een
traditioneel onafhankelijk land met parelvisserij en was het
een handelscentrum voor de Arabische Golf. Nu vindt men
er alles van olie tot bankieren en van aluminiumproductie
tot toerisme.

In de volksislam is er ook veel angst voor de geestelijke
wereld. Zullen de geesten (Jinn) een vloek op mijn familie
werpen? Een talisman, zoals een stukje uit de Koran dat om de
nek van een kind gehangen wordt, kan bescherming bieden.
Plaats een Koran in doeken gewikkeld tegen de muur bij een
pasgeboren baby om het te beschermen tegen het kwaad. Houdt
de badkamer deur dicht want daar wonen Jinn.

Bahrein was de plaats van de eerste oliebron van de Arabische Golf. Ironisch genoeg zal het het
eerste land zijn wat zonder olie komt te zitten. Vergeleken met haar buurlanden is Bahrein armer en
heeft het een aanzienlijke werkeloosheid.
Bahrein werd in 2002 een koninkrijk. Koning Hamad staat een geleidelijke overgang voor ogen naar
een nieuwe regeringsvorm naar het model van Engeland met een parlement met twee kamers. Bahrein
is een oase van vrijheid vergeleken met de omringende landen die strenge regels hebben. Grote
aantallen mensen uit Saoedi-Arabië en Koeweit komen elk weekend naar Bahrein vanwege de grotere
persoonlijke vrijheid. Open evangelisatie is niet toegestaan, maar Christenen uit het buitenland hebben
mogelijkheden gevonden om samen te komen en te arbeiden in Bahrein.

Maandag - Bid dat Jezus zal heersen over de geestelijke autoriteiten, die de mensen trachten te
verblinden, te binden en te verwarren. Bid dat de aantrekkingskracht van wereldse genoegens minder
zal worden.
Dinsdag - Bid voor de koning: Sjeik Hamad bin Isa Al-Khalifa en andere autoriteiten in Bahrein. Bid dat
God hen wijsheid geeft om hun volk op een vredige manier tot politieke en sociale ontwikkeling te
brengen.
Woensdag - Bid voor de buitenlandse kerken in Bahrein - Indische, Filippijnse,Westerse en Afrikaanse.
Bid voor een hernieuwde visie op Gods bedoeling met hun komst naar Bahrein.
Donderdag - Bid voor de Arabische gemeenten waar ook enkele plaatselijke gelovigen komen. Bid
voor eenheid en samenwerking onder elkaar. Bid voor leiderschap om hen te helpen elkaar op te
bouwen.
Vrijdag - Bid voor de geïsoleerde Bahreinse gelovigen die niet regelmatig naar de kerk gaan. Moge de
Heer deze gelovigen helpen om het belang te zien van het samenkomen met elkaar.
Zaterdag - Bid voor gelovige mannen en vrouwen dat ze naar elkaar toe mogen groeien in het dienen
van Christus. Bid vooral voor de jeugd met het oog op de vele economische frustraties.
Zondag - Bid voor een levend getuigenis van de Christelijke instanties in Bahrein: de kerken, de
Christelijke boekwinkels, het zendingsziekenhuis en de zendingsschool.
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Angst is ook een grote barrière om de islam te verlaten. Wie
tot Christus komt, breekt met de wetten van de godsdienst en de
autoriteiten. Men kan uitstoting door de familie, het verlies van
zijn baan en / of de dood tegemoet zien. Ramadan is de islamitische maand van vasten en duurt 28-30
dagen Stel je voor dat je, als Moslim, dorstig bent. Je mond is droog maar je durft niet te drinken want
het is Ramadan, de tijd dat een Moslim niet eet, drinkt of rookt tussen zonsopgang en zonsondergang.
Je moet denken aan de armen en hun noden. Je moet meer bidden en niet zondigen. Je moet de
Koran veel lezen en citeren.
Mensen doen hard hun best om rein en zondeloos te zijn. Ze lijden honger en vooral dorst. Ze
proberen het goed te doen in de ogen van Allah. Moslims volgen deze 5 zuilen van de islam, zodat hun
goede daden hun slechte daden zullen overtreffen. Ze geloven dat een goede daad gedurende
Ramadan veel zwaarder meetelt als ervoor en erna. Ramadan wordt de “gezegende maand ”
genoemd.

Maandag - Bid dat de angst voor het kwade de mensen ertoe zal brengen om de waarheid te zoeken.
Bid dat de gelovigen zullen zien dat God hun angst zal overwinnen wanneer ze voor Hem uitkomen.
Dinsdag - Bid tegen de machten van de duisternis die macht trachten uit te oefenen over de levens
van Moslims door angst en wantrouwen. Dat Jezus hun angsten zal vervangen door Zijn liefde en
kracht.
Woensdag - De gebruikelijke lokale groet is:Vrede zij u. Bid dat de Moslims zullen horen over de Vrede
die alle verstand te boven gaat.
Donderdag - Veel Moslims krijgen dromen en visioenen tijdens de Ramadan. Bid dat God Zich deze
maand openbaart aan de zoekenden.
Vrijdag - Bid voor de vele Christenen die in Arabische landen vrijdags samenkomen. Bid dat ze hun
angsten aan de Heer Jezus kunnen overgeven.
Zaterdag - Bid dat de Christenen die op het A.S. leven en werken niet zullen toegeven aan angst voor
de autoriteiten als het er om gaat te getuigen tegenover de lokale bevolking.
Zondag - Bid dat de mensen op God leren vertrouwen dat Hij hen zal helpen om hun angst voor de
toorn van anderen en de angst om familie, gemeenschap, bezittingen en erfenis te verliezen, te
overwinnen wanneer ze overwegen Christus aan te nemen als Verlosser.

11

December – Kinderen / Jeugd

November - Katar

Er is een grote nood aan werkers die op een creatieve wijze de emotionele,
fysieke en geestelijke noden van kinderen en jeugd op het A.S. kunnen
lenigen. De gemiddelde moeder heeft 5-7 kinderen en mannen hebben vaak
meer dan één vrouw. Kindermeisjes en hulpen doen het grootste deel van de
opvoeding in de jonge jaren van de kinderen. Hoewel veel kinderen en jeugd
financieel gezien een luxe leven leiden, kennen zij zelden een hechte
familieband.

Hoofdstad: Doha
Bevolking: 700 000
Godsdienst: Islam
Gelovigen met een Moslimachtergrond: Een handjevol verspreide gelovigen
Katar is een absolute monarchie o.l.v. emir Sjeik Hamad
Al Thani die zijn vader in 1960 afzette in een coup
zonder bloedvergieten. Onder het vooruitstrevende
leiderschap van de emir ontwikkelt Katar zich snel.
De bevolking van Katar bestaat meer uit
buitenlanders dan eigen burgers. Van de bijna 700.000
mensen hebben slechts 220.000 de nationaliteit van
Katar.

Er zijn veel uitdagingen om Moslimkinderen met Gods liefde in Christus te
bereiken. De weg tot Moslimkinderen ligt open, met name voor Christelijke
kindermeisjes, ziekenhuispersoneel en opvoeders. Veel kinderen met
handicaps en langdurige ziekten worden zelden buitenshuis gezien en zouden
erg geholpen zijn bij meer zorg thuis. Er zijn nieuwe benaderingswijzen nodig
om specifiek Moslimkinderen te bereiken.

De strenge Wahhabi sekte van de Sunni Islam is
dominant in Katar, maar er is ook een kleiner aantal
Sjiieten. Vanwege de invloed van de Wahhabi is Katar
één van de meest conservatieve landen van de wereld.
Terwijl de buitenlanders er een tamelijk normale levensstijl op na kunnen houden is het
gemeenschapsleven van de mensen uit Katar zelf veel beperkter, vooral voor de vrouwen.
Het Christendom wordt al een tijd getolereerd in Katar (onder de buitenlanders) zolang de
Christenen hun geloof voor zich houden. Erkende kerken zijn er nooit gebouwd, maar onofficieel
bestaan ze al lang. De regering heeft een belofte gedaan en land toegezegd voor het eerste
kerkgebouwencomplex waar verschillende denominaties gebruik van kunnen maken. Dit toont dat de
houding van de regering van Katar soepeler en toleranter wordt.

De jeugd op het A.S. kan in twee specifieke groepen verdeeld worden. De
jeugd in de steden, die van rijke huize is, hangt rond in groepen. Hun leven
bestaat uit stijlvolle auto’s, geheime afspraakjes tussen jongens en meisjes,
sporten, films kijken en chatten op het Internet. De jongelui met een armere
achtergrond zijn meer terughoudend, enthousiast voor voetbal met de buurt,
tamelijk vriendelijk en minder mobiel. Families en regering moedigen de jeugd
aan om hogere opleidingen te volgen door het aanbieden van gratis onderwijs,
zakgeld en de toezegging van een goede baan na het behalen van het
diploma.

Vanwege de restricties hebben mensen uit Katar tot voor kort weinig toegang gehad tot de
Christelijke waarheid. Zij hebben nooit een echte Christen ontmoet met wie ze op een zinvolle manier
konden communiceren. Veel mensen in Katar hebben er geen idee van dat er Christenen
samenkomen in hun land voor gebed en aanbidding.

Veel van de kinderen en jeugd zijn in aanraking gekomen met andere
culturen en godsdiensten via reizen, films, de televisie en het internet. Toch zijn
ze opgevoed om zich te keren tegen elk geloof dat anders is dan de islam,
hoewel de meerderheid niet echt religieus is.

Maandag - Bid dat God een lokale Gemeente met nationaal leiderschap tot stand zal brengen in Katar.

Maandag - Bid dat Moslimkinderen kansen krijgen om te horen over de liefde van Jezus Christus voor
hen. Bid voor de ontwikkeling van kindermaterialen die op de Bijbel gebaseerd zijn en afgestemd op
Moslimkinderen.

Dinsdag - Bid dat de Bijbel, overige literatuur en video’s vrijmoedig verspreid kunnen worden en dat
Christelijke media (satelliet T.V., radio, internet) een grotere invloed zullen krijgen.
Woensdag - Bid dat God de duizenden buitenlandse Christenen zal mobiliseren om te bidden voor de
mensen in Katar en om hun Moslim vrienden tegemoet te treden met het evangelie.
Donderdag - Bid voor een grotere eenheid tussen de meer dan 50 kerken en geloofsgemeenschappen
in Katar.
Vrijdag - Er is slechts een handjevol lokale gelovigen bekend, hoofdzakelijk vrouwen die nog niet
geestelijk volwassen zijn. Bid dat ze gesterkt worden, discipelen worden en gebruikt worden door God.
Zaterdag - Bid dat God de geestelijke trots van de bevolking van Katar breekt en hun harten
voorbereidt op de boodschap van het evangelie.
Zondag - Bid dat God geeft dat de Christenen meer in de gunst van de regering zullen komen nu de
regering voor het eerst heeft besloten land te geven om kerken te bouwen. Het lijkt er op dat God een
”nieuwe geest” schept in dit strenge Wahhabi Moslim land.
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Dinsdag - Bid voor de Christelijke gezinnen dat ze sterk zullen zijn, dat zij de liefde van God voor
kinderen en jeugd voorleven en de waarde van godvrezend ouderschap laten zien.
Woensdag - Bid voor de vele Christelijke kindermeisjes (meest Filippijnse, Indische en Afrikaanse). Bid
voor hen als zij Christus delen in woord en daad met de moeders en de kinderen.
Donderdag - Bid voor Moslimkinderen die geen toegang hebben tot goed onderwijs en goede
gezondheidszorg en geen enkele geestelijke voeding krijgen vanuit Gods Woord.
Vrijdag - Bid dat er meer gedaan zal worden voor de gehandicapte en zieke kinderen en kinderen met
speciale behoeften. Bid dat Christenen met bekwaamheden op dit gebied naar het A.S. trekken.
Zaterdag - Het jeugdwerk binnen de buitenlandse Christelijke gemeenschappen groeit. Bid dat door
die groei ook de lokale jeugd bereikt gaat worden.
Zondag - Bid voor de jeugd als ze nieuwe dingen ontdekt (uitgaan, internet, reizen, enz). Bid dat
jongelui zich afkeren van de zonde en zien op de Ene, die echt leven geeft: Jezus.
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