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DAG 30 en 31

Inleiding:
Een klein meisje scharrelt wat rond op straat voor haar huisje met het golfplaten dak.
De straat is stoffig en vies en een dun stroompje rioolwater sijpelt over het
middengedeelte. Plastic zakken waaien op in de lichte bries die opsteekt of raken vast
in de scheuren van de muren van de huizen in het steegje. Ergens in de stad attendeert
een chique geklede heer, met een druk op de claxon van zijn dure sportwagen zijn
portier om de poort van zijn huis te openen. Hij verlaat zijn ommuurde villa, comfortabel
gezeten in zijn splinternieuwe Toyota Landcruiser, om naar een belangrijke bijeenkomst
te gaan bij een van de ministeries van de regering.
De steden van het Arabische Schiereiland zijn vol tegenstrijdigheden. Er zijn
ultramoderne steden, bezaaid met wolkenkrabbers en brede autowegen. Je zou je in
Europa wanen, als je buiten beschouwing laat, dat er zand langs de wegen is in plaats
van gras. Er zijn steden, die met muren van klei zijn omringd, eeuwenoud. Er zijn
krottenwijken en flats met overvolle appartementen. Ze hebben één ding gemeen: Ze
zijn vol met mensen, voor wie de Heiland zijn leven gaf. Bid met vrijmoedigheid en
bewogenheid voor de mensen in deze steden. De meesten zijn Moslim. Velen hebben
nooit een kans gehad het evangelie te horen.
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Met vreugde beginnen we aan een tweede
jaar van bidden voor het Arabisch
Schiereiland. Vanwege uw gebeden,
kunnen wij hier onze Heer dienen in dit
gebied, we hebben mensen tot geloof zien
komen. Het is van het allergrootste belang
dat u doorgaat met bidden voor deze
mensen, die zo kostbaar zijn in zijn ogen,
hier in het Arabische Schiereiland. We
hopen en bidden, dat dit document u van
dienst zal zijn als u zich dit jaar speciaal
wilt richten op enkele steden van het
Arabisch Schiereiland. Bij het gebruiken
van dit document kunt u het best beginnen
op de eerste dag van iedere maand. Bid
elke dag voor de stad die vermeld wordt bij
de bijbehorende dag van de maand. Zodra
er een nieuwe maand begint, begint u
weer met dag 1 aan het begin van dit
document. Op deze manier kunt u dit
document gebruiken naast de gebedsgids
van vorig jaar.

Reis door de
steden buiten het Arabisch Schiereiland...
Bid voor Genève
Bevolking 180 000
Genève krijgt, net als Londen, veel
Arabische vakantiegangers. Met zijn
geschiedenis, prachtige omgeving en
openheid, is de stad zeer geliefd voor vele
Khaleejee (Arabieren uit de Arabische Golf)
die met tienduizenden tegelijk het jaarlijkse
"Fêtes de Genève" of het Festival van
Genève bezoeken. Het is heel normaal om
Arabieren langs de kust van het meer van
Genève te zien wandelen van laat in de
middag tot in de vroege ochtend. Ze
genieten van het mooie uitzicht in het gebied
en van het koelere weer. Velen van hen zijn rijk en hebben belangrijke banen in hun
land. Er zijn er die jaar na jaar naar Genève komen. De laatste paar jaar is er een
verbazingwekkende openheid gekomen voor het evangelie.

Genève is een open deur om de Arabieren te bereiken.

Bid dat God de harten bereidt van hen die naar Genève komen, dat ze de juiste
mensen zullen ontmoeten, dat ze hongerig en dorstig worden naar het evangelie en dat
de evangelisatieteams Gods leiding
zullen ervaren. Bid dat mensen het
evangelie mee terug zullen nemen naar
hun eigen land, dat ze sterk zullen
worden in het geloof en dat ze ook weer
t.z.t. anderen zullen gaan winnen. Bid
voor eenheid en goede communicatie
onder de multi-culturele teams die
meerdere talen spreken en voor
bescherming voor de leiders en
deelnemers.
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DAG 28 en 29

Reis door de

Reis door de

steden buiten het Arabisch Schiereiland...

steden van Koeweit...
Bid voor Londen

Bevolking 11 229 000
Misschien is het vreemd om te denken dat
Europese steden belangrijk zijn voor het leven van
Arabieren van het Arabische Schiereiland, maar
Genève en Londen zijn het echt. In beide steden
ziet men een toeloop van Arabieren, die daar de
vakantie doorbrengen.

In London zijn er al teams die Arabische Nieuwe
Testamenten verspreiden en de Jezus-film laten
zien. Deze teams komen uit alle delen van de wereld en ze hebben een bediening
onder moslims, vooral onder de bezoekers uit het Arabisch Schiereiland. Het ene
verhaal na het andere wordt verteld over mensen van het Arabisch Schiereiland, die
voor de eerste keer in hun leven de waarheid van Jezus hebben vernomen of voor de
eerste keer een Nieuw Testament in handen kregen in hun eigen taal. Buiten hun eigen
land staan ze meer open voor de waarheid van het evangelie van Jezus Christus.

Londen is een geopende deur om de Arabieren uit het Golfgebied te bereiken.

Bid dat duizenden het Woord zullen aannemen in
Londen en dat ze het mee naar huis zullen
nemen. Bid dat God hun harten zal bereiden om
de waarheid te ontvangen en dat Hij zijn Woord
zal zegenen. Bid dat God zal voorzien in de
financiële middelen voor de verspreiding van
duizenden films en Nieuwe Testamenten. Bid dat
Jezus Christus in alles, wat onder de Arabieren
gedaan wordt, geëerd zal worden. Bid dat God
het op het hart van Christenen zal leggen om
contact te leggen met mensen uit het Arabisch
Schiereiland.
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DAG 1

Bid voor Koeweit Stad
Bevolking 1 740 000
De zee maakt een belangrijk deel uit in het leven van
Koeweit, ook als vrijetijdsbesteding. Bid dat de
inwoners van Koeweit zullen horen over de
Schepper. Bid dat Zijn naam verkondigd zal worden
vanaf de torens van Koeweit, die zo kenmerkend zijn
voor de stad.

Sinds de invasie door Irak (1990) is het verlangen naar
groter, beter en luxueuzer af te lezen aan de skyline van
de stad. Bid voor de welvarende mensen van Koeweit,
dat ze inzien hoe doelloos het is om hun zekerheid te
zoeken in weelde en materialisme. Dat gaat immers
voorbij - het Woord van God blijft voor eeuwig.

In de torens van Koeweit is een nieuw
onderzoekscentrum opgezet voor diabetes,
een van de grootste centra in de Golf. Bid
voor de velen, die lijden aan diabetes in
Koeweit. Bid dat ze zullen inzien, dat ze een
Heiland nodig hebben om hen te helpen in hun
gezinnen.
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DAG 2

Reis door de

DAG 27

Reis door de

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...

steden van Saoedi Arabië...

Bid voor Abu Dhabi
Bevolking 541 000

Bid voor Dammam
Bevolking 1 632 000

De oorspronkelijke bewoners van Abu Dhabi waren
bedoeïenen (nomaden) van de Bani Yas stam. Hun
gewoontes zijn duizenden jaren onveranderd
gebleven, maar worden nu bedreigd door jongeren
die het niet langer nodig vinden zich aan die oude
gewoontes vast te houden. Bid daarom, dat de
leegte die ontstaat doordat ze hun voorvaderlijke
cultuur opzij zetten, niet wordt opgevuld met
wereldlijk materialisme, maar dat ze honger krijgen
naar Gods woord en zijn waarheid.

Ondertussen is de moderne stad van Abu Dhabi voortdurend
aan het uitdijen met nieuwe hoog oprijzende appartementen en
kantoorgebouwen, op de plaatsen van de aftandse
huurwoningcomplexen uit de jaren zestig, die destijds werden
gebouwd van de opbrengsten van de oliewinningen. Terwijl de
stad zich voortdurend vernieuwt, moeten de inwoners leven
met de gevolgen van toenemende overbevolking, zoals in elke
grote stad wel voorkomt. De eenzamen, de behoeftigen en de
verslaafden zijn rijp om het goede nieuws te horen. Bid voor
open ogen om de noden te onderkennen en voor meelevende
harten voor de christenen die in deze stad wonen en werken.

Voor de komst van de olie was Abu Dhabi een klein vissersdorpje op een eiland. Wie
de overtocht waagde over het ondiepe water werd geleid door een vuurtoren. Nu is het
een grote moderne stad bekend om zijn geweldige architectuur. Abu Dhabi is het
politieke en financiële centrum voor de Emiraten. De geweldige uitstraling van deze
stad en zijn rol in de V.A.E. schept verantwoordelijkheid zowel tegenover de federatie
als het gehele Arabische Golf gebied. Bid dat de mensen
die de beslissingen nemen in de hoofdstad wijs zullen zijn
en bewogen, zodat ze hun invloed en autoriteit op een
goede manier aanwenden. God geve, dat de christenen
die ze tegenkomen goede voorbeelden zullen zijn voor
hen, goede collega's en voorbeelden van een oprecht
leven met God.
2

Ligging:
Oostelijk Saoedi Arabië in de provincie Ash Sharqiyah aan de Perzische Golf.

Commercieel:
Een van de belangrijkste havens van het land,
belangrijke exporthaven voor petroleum en
aardgas.
Historische betekenis:
Samengesmolten met Al Khobar and Dhahran,
olie werd ontdekt in 1930,
administratief centrum van de provincie.
Waarom bidden?
De Moslims die leven en werken in Dammam moeten de Heer Jezus leren kennen, dat
Hij de weg, de waarheid en het leven is en dat Hij Gods zoon is en de enige weg tot
redding.

Bid dat:
• De mensen een verlangen krijgen om Jezus te leren
kennen.
• Ze dromen krijgen en visioenen.
• God bijzondere ontmoetingen tot stand zal brengen bij
de haven of bij de luchthaven, zodat gelovigen in
contact komen met moslims.
• Wanneer gelovigen op doortocht zijn via Dammam
International Airport, dat ze dan in de gelegenheid
zullen zijn om bij Moslims betrokken te raken en hen
over Jezus te vertellen.
• Het land Saoedi Arabië open zal zijn om vrijelijk het
evangelie te verkondigen.
• Er een kerk komt in Dammam.
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DAG 26

Reis door de

DAG 3

Reis door de

steden van Saoedi Arabië...

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...
Bid voor Buraydah

Bevolking 342 500
Buraydah, ook genoemd Buraidah

Ligging:
• Op gelijke afstand van de Rode Zee naar het
westen en van de Arabische Golf naar het
oosten.
• Gelegen op de rand van de Wadi Al-Rummah.

Commercieel:
• Grootste farmaceutische fabriek in het Midden
Oosten, producent van airconditioners, waterkokers,
mixers, hulpmiddelen, voedingsmiddelenproduktie,
kunststof produkten, enz.
• Verscheidene viskwekerijen die meer dan 1000 ton vis per jaar produceren.
• Een uitgebreide groenteveilingen waar tuinbouwverenigingen hun produkten naar toe
brengen en waar ze verkocht worden, verpakt en geërxporteerd naar
groentehandelaren in andere steden.
• Wordt de Groenteman van Saoedi Arabië genoemd.

Dienstverlening/Faciliteiten:
• Onderafdeling van de King Saud
Universiteit.
• Onderafdeling van de Imam
Muhammad
bin Saud islamitische universiteit.

Bid voor meer arbeiders die het
evangelie kunnen verspreiden in Saoedi
Arabië. Bid dat volledige Saoedische
gezinnen tot Christus zullen komen.
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Bid voor Ajman
Bevolking 161 000
Veel gezinnen komen hier 's avonds en in de
weekeinden van de zonsondergang genieten en
de koele zeewind. Gezinsleven en familieleven
is erg belangrijk, maar de werking van de
moderne tijd hierop in goed te merken. Er is een
aanzienlijke stijging van hert aantal scheidingen.
In steden zoals Ajman, ontbreekt erg genoeg
het getuigenis van het Christelijke gezinsleven.
Bid voor goede gezinsrelaties en een relevant
en effectief getuigenis.

De aanwezigheid van meer traditionele souks (markten)en
winkels in Ajman staan in flagrante tegenstelling tot de luxe
winkelcentra. Ze benadrukken het materialisme in de meer
welvarende emiraten of staten. Als een van de VAE emiraten
zonder olie, leunt Ajman sterk op federale fondsen, ofschoon
er ook wat economische voordelen liggen in het feit, dat
Ajman grenst aan Dubai/Sharja met zijn goedkope rentevoet.
Bid voor betere verdeling van de welvaart, die uit balans is en
bid voor hoop op een zekere toekomst. Bid voor voorziening
en veiligheid voor de christenen die in deze stad het
evangelie brengen.

De visindustrie speelt nog steeds een grote
rol in de economie van Ajman met een
levendige vissershaven. Het is een
pittoresk oud stadje met markten, dhows
(traditionele vissersboten), en visnetten.
Bid dat de normen en waarden in acht
genomen worden en dat deuren geopend
gaan worden voor een ingang van het
evangelie.
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DAG 4

Reis door de

DAG 25

Reis door de

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...

steden van Saoedi Arabië...
Bid voor Al Ain

Bevolking 318 000
Al Ain is de tweede stad van het Abu Dhabi Emiraat en de
geboorteplaats van de VAE heerser, Sjeik Zayed al Nayhan.
Op de kruising van een belangrijke handelsroute liggend
heeft Al Ain een bewogen verleden. Al Ain is de enige grote
stad in het binnenland en aangrenzend aan Buraimi, een
stadje van de Omani. Vandaag de dag is het nog steeds
een belangrijk kruispunt. Bid dat deze stad ook een
kruispunt zal zijn voor de verspreiding van het evangelie
doordat velen de stad bezoeken.

Het groene aanschijn van de oase Al Ain, is te danken aan de
aanwezigheid van water. Watersystemen zoals deze lopen als
aders overal heen om de bomen en struiken van water te
voorzien, dat ontspringt in de bergen. Het Arabische woord voor
water 'mai' wordt ook figuurlijk gebruikt om iets fijns, iets zoets of
aangenaams te beschrijven. Bid dat de mensen van Al Ain Hem
leren kennen, die de bron van Levend Water is. Bid dat ze
Christus leren kennen als hun Levend Water.

Bergketens overheersen de Al Ain oase. Het regenwater op deze bergen wordt
ondergronds opgevangen om de bronnen te voorzien van water, die de oase drenken.
3000 jaar oude bewijzen van civilisatie wijzen uit, dat deze streek vroeger koeler en
vruchtbaarder was. Zelfs in deze tijd wordt er nog
beweerd dat het vroeger meer regende en dat op
deze vlakten herders rondzwierven met geiten en
kamelen. Bid dat de geestelijke droogte van
deze plaats gelest zal worden door stromen in de
woestijn.
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Bid voor Jiddah
Bevolking 2 818 000
Commercieel:
• Jiddah, of Jeddah, islamitische haven.
• Belangrijkste overslaghaven voor industriële en
gebruiksgoederen.
• Belangrijkste haven voor invoer van levende have.
• 23 011 579 ton goederen werden er verhandeld in
2000.
• Belangrijkste entreehaven voor pelgrims,
onderweg naar de heilige plaatsen Mekka
en Medina.

Regering/Stadsbestuur:
• Jiddah is de administratieve hoofdstad van het koninkrijk
Saoedi Arabië.
Historische betekenis of informatie:
• Jiddah werd geregeerd door de Turken tot 1916, toen
het werd ingelijfd bij het onafhankelijke Hejaz.
• In 1925 werd het veroverd door Ibn Saud.

Bid dat elke Saoedi de gelegenheid krijgt
om het evangelie te horen en aan te nemen.
Bid dat meer mensen in Saoedi Arabië over
Christus zullen horen door de radio, via de
satelliet, de tv en het internet.

Bid dat Moslims, die naar Mekka gaan voor
de hadjj(pelgrimsreis), ontdekken dat ze nog
steeds iets missen en dat ze visioenen en
dromen krijgen over Jezus, die hen verder
zullen leiden op de juiste weg.
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DAG 24

Reis door de

DAG 5

Reis door de

steden van Saoedi Arabië...

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...
Bid voor Riyadh

Bevolking 3 823 000
Riyadh, 'Ar-riyad
Riyadh is een belangrijk transportcentrum. Het
is het centrum van het nationale wegennetwerk
dat noordelijke, zuidelijke, oostelijke en
westelijke provincies verbindt. Er is ook een
treinverbinding tussen Riyadh en Dammam,
zowel voor personenvervoer als voor
goederentransport.

Onderwijs:
Er zijn ongeveer 560 000 studenten op diverse
onderwijsniveaus. Er zijn meer dan 1600 onderwijsinstellingen.
Die variëren van beroepsonderwijs en technische scholen tot
instellingen voor Hoger Onderwijs en universiteiten. De
Onderwijsfaculteit, de Faculteit voor Beeldende Kunsten en de
Sociale Academie bevinden zich in Riyadh (voor meisjes en
sommige vrouwenstudies.)
Waarom bidden?
Wist u dat het hoofdkwartier van de "religieuze politie", de
Mutawa, in Riyadh is?

Bid voor de studenten op de Imam Universiteit dat ze de
gelegenheid krijgen Gods stem te verstaan door mensen die Hij
zond om hen te bereiken met het evangelie. Bid voor alle
mensen die op hoge posten zitten dat God wegen vindt om hen
te bereiken. Bid voor de bescherming van de gelovigen.
Historische betekenis:
Riyadh is de plaats waar Koning Abdul Aziz Al-Saud de eenheid
tot stand bracht tussen de verschillende Arabische stammen.
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Bid voor Dubai
Bevolking 940 000
Winkelcentra zijn de belangrijkste plaatsen voor
recreatie tijdens de hete dagen in Dubai. Materialisme
en het verlangen naar geld maken van Dubai een stad,
waar men zaken doet met het mes op de keel. Bid dat
het werelds materialisme niet de islam verdrijft als de
overheersende religie in Dubai. Steun diegenen die
willen getuigen van Christus door hun manier van
zaken doen in Dubai in gebed, want dit is een
zenuwslopende roeping.

De Burj Al Arab, een zeven sterren hotel, heeft een wereldwijde
faam en het wordt vaak geïdentificeerd met Dubai. De Burj, of
"toren" heeft meer symbolische waarde voor Dubai dan zomaar
een verbazingwekkend stuk architectuur. Decadent weelderig,
met een vurig verlangen naar het beste en het grootste, en de
wens in de ogen van de westerse wereld te worden beschouwd
als een moderne stad, ligt ten grondslag aan veel plaatselijke
bouwprojecten. Bid dat de bewoners van de Emiraten in zullen
zien dat aan hun verlangen naar aanzien en betekenis slechts
wordt voldaan door een persoonlijke relatie met Christus.

Veel plaatselijke families wonen in grote paleizen. De heersende Sjeiks zorgen goed
voor hun mensen door hen in dure huizen te laten wonen, opleidingen te betalen en
financiële ondersteuning te geven. Velen ontdekken
dat materiële gemakken geen geluk brengen. Bid
voor het getuigenis van veel Christelijke
dienstmeisjes en dienstknechten (meest Filipino's en
Indiërs) die in deze huizen wonen en voor moed om
te dienen als aan de Here, zodat hun meesters ook
gaan vragen naar de Heer Jezus.
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DAG 6

Reis door de

DAG 23

Reis door de

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...

steden van Saoedi Arabië...

Bid voor Fujairah
Bevolking 47 000

Bid voor Taif
Bevolking 689 000
Waarom bidden?:
Wist u dat Taif een van de eerste steden van
Saoedi Arabië was die de islam aannam? Bid dat
de Heer arbeiders opwekt om de Saoedische
Koninklijke Familie en andere
hoogwaardigheidsbekleders te bereiken,
gedurende de zomers. Bid voor de gastarbeiders,
dat ze vriendschap kunnen aanknopen met de
Saoedische families.

Henna, veel gebruikt om het lichaam te versieren ten tijde van
een feest, is ook geliefd als een traditionele remedie tegen een
verscheidenheid aan huidklachten. Vrouwen gebruiken henna
om de zolen van hun voeten mee te bedekken, de toppen van
de vingers en de handpalmen tegen infecties. In Fujairah wordt
het traditionele medicijn tegenwoordig vervangen door
hedendaagse medische middeltjes. Bid voor trouwe arbeiders
die zowel lichaam als geest verzorgen in deze stad.

Fujairah's kust is meer aan de kant van de Indische
Oceaan dan van de Arabische Golf. Deze prachtige
kust bezit een drukke haven en een groeiende
visindustrie, twee belangrijke industrieën in de VAE.
De kust speelt een belangrijke rol in de recreatie en
het is heel gewoon om veel gezinnen te zien
picknicken in het weekend en 's avonds. Wanneer de
plaatselijke bevolking uitrust en geniet van Gods
schepping, bid dan dat ze een verlangen krijgen om
de Schepper te leren kennen op een nieuwe en
persoonlijke manier. Bid voor Christenen die van Jezus gaan
vertellen en de gezinnen zullen bereiken.

Aardewerk maken is een van de industrieën waar Fujairah het
meest om bekend staat. Stalletjes naast de weg zijn vol
pottenbakkerswerk in allerlei vormen en maten en mensen uit
Bijbelse tijden zouden hier hun hart kunnen ophalen! Bid dat
God veel Nieuwtestamentische profeten stuurt naar deze stad
en dat deuren voor hen open gaan.
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Bid dat gelovigen een last zullen krijgen van God om zich over de Saoedi's te
ontfermen.

Historische betekenis:
Er zijn meer dan 125 onderwijsinstellingen in Taif. De
Umm Al-Qura University heeft een nevenafdeling in
Taif.
Taif is de zomerresidentie van Saoedi Arabië. De
regering van Saoedi Arabië verhuist gedurende de
zomer naar Taif.

Taif heeft oudheidkundige gebouwen en ook geschriften
die terug gaan naar voor-islamitische tijden. De markt of
Souq van Okaz bezit enkele relikwieën en wordt
beschouwd als de bakermat van de Arabische poëzie en
verhandelingen van ver voor de islamitische tijd. Er zijn
nog steeds Ottomaanse forten te zien in Taif.
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DAG 22

Reis door de

DAG 7

Reis door de

steden van Saoedi Arabië...

steden van de Verenigde Arabische Emiraten...
Bid voor Medina

Bevolking 868 000

Bid voor Sharjah
Bevolking 450 000

Medina, of Al-Madinah Al-Munawarah, heeft veel
andere namen zoals Taibah, Yathrib, de Stad van de
Boodschapper en Dar Al-Higra (d.w.z. Huis van
Immigratie).
Medina is een pelgrimsplaats voor bijna 2 miljoen
Moslims per jaar. De pelgrimsreis naar Mekka behelst
doorgaans ook een bezoek aan Medina.

Waarom bidden, vraagt u wellicht? Medina is de
stad met het op één na heiligste graf voor Moslims
en het was de eerste islamitische stad. Mekka and
Medina worden in de moslimwereld bijna in één
adem genoemd. Hier bevinden zich de Moskee
van de Profeet, zijn graf, de islamitische
universiteit en veel islamitische
bezienswaardigheden.

Aan de kust van Sharjah zijn altijd veel jongeren
te vinden. Sommigen hebben niks beters te
doen, ze hebben te veel vrije tijd. Zo verknoeien
ze hun levens. Sommigen zoeken oprecht naar
de zin van het leven. Bid voor deze nieuwe
generatie, zij zullen in de toekomst het gezicht
bepalen van hun stad. En bid dat zij die de
waarheid zoeken hem ook zullen vinden.

Maar tussen al die mooie gebouwen van de stad zijn altijd
weer gebieden te vinden die nog steeds verstoken zijn van
de geneugten van de moderne tijd. Sommige plaatselijke
families in Sharjah komen van buiten af en er zijn veel
migranten zonder een goed minimuminkomen die in
armoedige leefomstandigheden zitten. Bid dat de inwoners
van Sharjah de liefde van Christus leren kennen door op te
merken hoe christenen zich het lot van deze mensen
aantrekken.

Bid dat de mensen in deze stad tot geloof komen. Bid voor wonderen van God om hen
die in de Moskee van de profeet gaan bidden te confronteren.

Bid dat het islamitische materiaal, dat gedrukt
wordt in het King Fahd Complex ontkracht wordt.
Hier wordt de Koran gedrukt (het is een van de
grootste drukpersen in de wereld). Bid dat op de
islamitische universiteit de echte waarheid geleerd
wordt en dat Gods woord de studenten zal
veranderen.
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Veel mooie moderne structuren van Sharjah zijn
vol traditionele souks (markten), culturele
verenigingen en regeringsgebouwen. Die mix
van oud en nieuw verrast de bezoeker altijd
weer door gedenktekens hier en daar uit het
verleden. Bid voor gelovigen, dat ze hiervan
gebruik kunnen maken om het evangelie te
brengen, dat betekenis geeft aan het leven en
krachtig is.
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DAG 8

Reis door de

DAG 21

Reis door de

steden van Katar...

steden van Oman...
Bid voor Doha (I)

Bevolking 568 000

Bid voor Sur
Bevolking 75 000

Katar is een welvarend land. Men heeft olie, maar
weinig schoon water. Het meeste water is
gedestilleerd zeewater, hoewel er ook putten
geslagen zijn om het land te irrigeren. Bid dat de
Katari's over het Water des Levens zullen horen,
dat voor eeuwig hun dorst zal lessen.

Een opgaande economie. Pas ontdekte
en nog nooit geëxploiteerde natuurlijke
oliereserves. Vernieuwingen en
initiatieven werken diep in op elke sector
van de samenleving - onderwijs, medische
wereld, zakenleven, militair, politiek.
Gastheer van de Aziatische Spelen in
2006. Doha ondergaat momenteel een
bijzonder grote groei en dat trekt veel
nieuw talent aan in eigenlijk elke
specialisatie die er maar bestaat ingenieurs, leraars, medisch geschoolden... De deuren springen wagenwijd open voor
evangelisten om te komen werken en ze kunnen hun licht laten schijnen op hun
werkplek. Bid dat Christelijke marktspecialisten hun voordeel zullen doen met deze
nooit eerder voorgekomen gelegenheden in deze bijna 100% moslim stad.

Sur is de belangrijkste stad van Oman's oostelijke
provincie. Vroeger was het beroemd om z'n
scheepswerven waar grote zeeschepen werden
gebouwd. Vandaag de dag zijn die vervangen door
modernere, grotere en snellere containerschepen.
Kleinere versies ziet men nog genoeg. Ze worden
gebouwd of gerepareerd in Sur. Deze worden gebruikt
in de visserij in Oman.

Sur en het oosten van Oman horen bij de minst
bereikte gebieden van het evangelie. Voor zover
bekend zijn er geen gelovigen. Er zijn in dit gebied
geen bekeerde Omani's bekend en er werkt slechts
een handvol buitenlandse evangelische christenen.

Bid dat Evangelisten naar Sur zullen komen om het goede nieuws te brengen. Bid dat
de stammen in het oosten van Oman het evangelie zullen horen en er op in gaan. Bid
ook dat God ontmoetingen arrangeert tussen zoekenden en gelovigen en dat de Bijbel
daarbij opengaat. Alleen Gods waarheid geeft vrijheid en redding.

Bid voor de mensen van Doha, de
hoofdstad van Katar. Honderdduizenden
vreemdelingen wonen hier, voornamelijk
Indiërs en Arabieren uit andere landen,
die hier op zoek zijn naar werk. Bid dat de
gelovigen onder deze mensen Zijn liefde
zullen gaan delen met hun werkgevers.
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DAG 20

Reis door de

DAG 9

Reis door de

steden van Oman...

steden van Katar...
Bid voor Sohar

Bevolking 135 000
Sohar is een traditionele stad met een levensstijl die draait rond de gemeenschap. De
oudere generatie is over het algemeen ongeletterd en leeft nog volgens de traditionele
dorpsgewoontes. De leefgewoontes van de jongeren veranderen snel naar mate het
land zich ontwikkelt.

De jonge kinderen maken een nieuw onderwijssysteem
mee, dat hen leert beslissingen te nemen en analytisch
te denken in tegenstelling tot de oudere methode van
domweg stampen van voorgekauwde lessen. Bid voor
deze jonge geesten dat ze open staan voor het
evangelie en besluiten Christus te gaan volgen.

De vrouwen blijven meestal binnen een omgeving van
enkele huizenblokken van hun huis vandaan en hun hele
leven wordt bepaald door de gemeenschap waar ze deel
van zijn. Bid voor Christenen die erheen gaan en tussen
hen gaan wonen, dat ze het evangelie laten zien binnen
die context.

De belangrijkste bron van ergernis op dit
moment is dat jongelui academische
kwalificaties krijgen, maar dat er weinig
werk voor hen is in de stad. Bid dat dit hen
dichter naar God toe drijft, zowel mannen
als vrouwen.
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Bid voor Doha (II)
Bevolking 568 000

Katar is al honderden jaren bewoond. Tot 1939, toen er
olie werd gevonden hadden de mensen hier beroepen
als kamelenherder, visser en parelduiker. Nu zijn de
inwoners hier per hoofd het rijkste van de wereld. Bid
dat ze zich zullen realiseren, dat met geld geen vrede of
eeuwig leven te koop is.

Enorme winkelcentra vol met merkproducten uit de
hele wereld tonen een wereld van weelde en luxe.
Het dunne vernisje van westers consumeren wordt
snel doorgeprikt en dan zijn de strenge culturele
wortels van de islam te zien. Bid voor deze mensen,
die zo diep verstrikt zitten in de misleiding van de
islam en het bedrog van de rijkdom.

Nog niet zo lang geleden zette een zoon zijn
vader af in een bloedeloze coup om het land te
leiden. Deze verandering in leiderschap heeft
geleid tot een grote culturele omslag in de
afgelopen vijf jaar. Nu werken er vrouwen in de
werkplaatsen, ze rijden auto's en hebben meer
te zeggen over hun eigen leven. Volgens
traditionele gewoontes komen de mannen nog
steeds samen in koffie- en theehuizen en in de
afgelegen tenten om thee en koffie te drinken en
te praten over religie en politiek, enzovoorts. Bid
voor de moslimkinderen van Katar. Bid dat ze vragen gaan stellen en de waarheid
gaan zoeken, in deze snel veranderende maatschappij.
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DAG 10

Reis door de

DAG 19

Reis door de

steden van Bahrein...

steden van Oman...
Bid voor Manama

Bevolking 514 000

Bid voor Salalah
Bevolking 186 000

Khamis Moskee.
Een dam, werkelijk een ingenieus wonder, verbindt
Bahrein met Saoedi Arabië. Saoedi's stromen samen
op deze weg naar Bahrein om zich te wentelen in
materialisme en wereldlijke genoegens, maar ook
om de islam te verbreiden in het buitenland. Bid dat
ze de waarheid van het evangelie van Jezus zullen
vinden.

Salalah ligt 1000 km ten zuidwesten van de hoofdstad van Oman. Men moet met het
vliegtuig reizen of urenlang in de auto zitten door een uitermate verlaten en blakerende
woestijn om deze stad te bereiken. Desalniettemin zijn de meeste Omani's er al eens
op bezoek geweest of ze zijn van plan er naar toe te gaan in de tijd van het Kharif, in
het najaar.

Bid voor de emigrantenkerken in Bahrein - Indische,
Filippijnse, Westerse, en Afrikaanse. Bid voor een
vernieuwde visie over waarom God hen naar Bahrein
heeft gebracht.

Bid voor de Arabische gemeentes en voor eenheid en
samenwerking tussen hen. Bid voor leiders die er op
uit zijn om samen te werken en samen elkaar op te
bouwen.

Bid dat de gelovigen in Oman de vervolging zullen zien
als een reis naar Salalah. Dan kunnen ze met Paulus
zeggen "De korte verdrukkingen van deze tijd wegen niet
op tegen de glorie die ons geopenbaard zal worden".

De voorouders van deze mensen waren waarschijnlijk
parelduikers. In 1905 werkten 17 500 mannen als
parelduiker in de wateren van Bahrein op een bevolking
van 99 000 mensen. In 1928 kwam 95% van de totale
parelvangst uit deze contreien. Later werd er olie
gevonden en dat bracht toen welvaart aan Bahrein. Bid
voor de leiders van Bahrein en de koning, Sjeik Hamad,
dat ze voort mogen gaan om de bewoners in vrijheid te
laten leven.
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19

DAG 18

Reis door de

DAG 11

Reis door de

steden van Oman...

steden van Jemen...
Bid voor Nizwa

Bevolking 85 000
Nizwa was de hoofdstad van Oman in de dagen dat Muscat, de huidige hoofdstad, nog
een aparte staat was. Het ligt slechts een paar kilometer van de stad Bahla, die in de
Arabische wereld bekend is om z'n toverij. Bid dat de bolwerken van vrees en
schaamte gebroken zullen worden door de kracht van het volbrachte werk van Christus
aan het kruis.

Het indrukwekkende fort Nizwa domineert het centrum van
de stad. Veel dominanter in de levens van mensen zijn de
bolwerken van de vijand.

Nizwa is honderden jaren lang een centrum geweest voor
handwerkslui en kunstenaars. Bij voorbeeld deze zilveren
amulet, die werd gedragen als bescherming tegen boze
geesten.

Nizwa is het administratieve, culturele, religieuze en zakelijke
centrum voor het hele binnenland van Oman. De groentemarkt is
een drukbezochte plaats, vooral voor het Offerfeest.

Veel van de beste studenten van Oman komen uit
Nizwa. Maar met de snel groeiende bevolking is het voor
hen uitermate moeilijk om werk te vinden, of om
vervolgstudies te doen. Bid voor Gods voorzienigheid en
voor gelovigen die hen kunnen helpen en tevens het
evangelie met hen te delen.
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Bid voor Mukallah
Bevolking 129 000
Jemenieten zwemmen in de havenstad Mukallah,
gelegen aan de Golf van Aden. De haven van
Mukallah ondergaat een flinke renovatie, opdat de
importmogelijkheden worden vergroot van allerlei
produkten uit de hele wereld. Bid dat de mensen van
Mukallah net zo ontvankelijk zullen zijn voor het
Evangelie van Jezus Christus als voor andere
produkten die uit de hele wereld komen.

Enkele jaren geleden werd de Holiday Inn in
Mukallah geopend. Gebouwd door de Bin Laden
onderneming, is het een perfect voorbeeld van de
aanpassing van de Arabische wereld wat betreft
zaken uit het Westen. Veel Jemenieten en andere
Arabieren zien op naar het Westen om hen te
helpen produkten te ontwikkelen die gebruikt
kunnen worden in het Arabische Schiereiland en in
andere delen van de wereld. Bid dat, wanneer
Arabische zakenlieden Westerse mensen uitnodigen om hun werknemers te instrueren,
er mensen komen die in Jezus geloven en hun geloof in praktijk brengen, zodat ze hun
geloof kunnen doorgeven aan de mensen die ze onderwijzen.

Een huis van Mukallah gebouwd op een rots. Het in 1884
gebouwde fort "Ghuwaizi" vormt de entree voor de stad.
Het doet dienst als bewakingspost. Zoals veel huizen door
heel Jemen, werd dit gebouw gebouwd op een vaste rots.
Bid voor Jemen, dat zij bij het bouwen aan hun toekomst
zullen bouwen op het juiste fundament Jezus Christus.
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DAG 12

Reis door de

DAG 17

Reis door de

steden van Jemen...

steden van Oman...
Bid voor Aden

Bevolking 538 000

Bid voor Muscat
Bevolking 514 000

Scheepvaartbelangen hebben altijd een rol
gespeeld in de economie van de mensen van
Aden. Als gevolg van het bombardement van de
U.S.S. Cole in 2000 en de aanval op een Franse
Olietanker in 2002, is de scheepvaart tot
stilstand gekomen in Aden. Onofficiële
schattingen geven aan, dat meer dan 40 procent
van de bevolking werkeloos is. Dit legt een
zware economische druk op de mensen van dit
gebied.

Bid dat God een ommekeer tot stand zal brengen in de stad en dat dan de mensen van
Aden dit zullen erkennen als een zegen van de ene ware God.

Muscat is de hoofdstad van Oman. Mensen uit alle delen van het land komen hier voor
universitaire opleidingen en medische zorg. De helft van de bevolking in het gebied
rond deze stad bestaat uit buitenlandse gastarbeiders. De meerderheid komt uit India,
maar er zijn ook grote aantallen Aziaten, Afrikanen en mensen uit het Westen. Bid dat
de mensen die van overal naar Muscat komen in aanraking komen met het evangelie
door het getuigenis van gelovige leraren in de universiteiten, en door de levenswandel
van Christelijke verpleegkundigen in de klinieken en ziekenhuizen, maar ook door het
aangeboden materiaal van het Bijbelgenootschap.

Een huwelijksakte in Oman wordt in de moskee
getekend. Het is een mannenaangelegenheid. Later is
er dan een grote bruiloft alleen voor vrouwen. Bid dat
duizenden mensen uit Oman aanwezig zullen zijn op de
Bruiloft van het Lam.

Hier is het Sultan Qaboos Universiteitsziekenhuis, waar
Omani's vanuit het hele land naar toe komen. Bid dat de
Omani's de genezende kracht van Jezus zullen leren
kennen.

Het aantal werknemers uit India telt vele duizenden. Hier
is een dienstmeisje uit India. Bid voor de redding voor
hen die zo onderdrukt worden.
De meeste inwoners van Aden wonen in flats zoals hier te zien zijn. Bid voor de dag
dat in elk van deze huizenblokken kerkdiensten gehouden zullen worden.
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DAG 16

Reis door de

DAG 13

Reis door de

steden van Oman...

steden van Jemen...
Bid voor Buraimi

Bevolking 61 000
Buraimi, een grensstad in noordelijk Oman,
ontstond uit het samengroeien van verschillende
dorpen rondom de oases van Buraimi. Nu
functioneert het voornamelijk als een 'slaapstad'
voor de meer welvarende stad Al-Ain, net aan de
andere kant van een open gedeelte van de grens
van Oman met De Verenigde Arabische
Emiraten. Bid dat de mensen van deze stad de
leegheid van het materialisme om hen heen
ervaren en dat ze de volheid van het leven in
Jezus Christus leren kennen.

Ondanks de nabijheid van de welvarende stad AlAin is het toch moeilijk om hier werk te vinden. De
politiek van locale werkkrachten eerst zorgt ervoor
dat zachtjesaan buitenlandse arbeidskrachten
worden vervangen door Omani's, maar de
salarissen zijn laag en de kosten (bijv. om te
trouwen) zijn hoog. Bid alstublieft dat de mensen
van Oman in staat zullen zijn hun eigen gezinnen te
onderhouden.

De mensen uit Oman zijn erg vriendelijk en gastvrij, maar het
valt niet mee om een dieper gesprek te voeren, zelfs voor
iemand die ze langer kent. Velen beschouwen het als
onfatsoenlijk om over godsdienst te spreken. Bid voor open
harten, bereidwilligheid om over dingen van belang te
spreken, een bewustwording van de verkeerde opvattingen
van de islam en een verlangen naar de echte waarheid. Bid
dat Christelijke werkers wijsheid krijgen bij het opbouwen
van relaties met de Omani's.
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Bid voor Hodeidah
Bevolking 396 000
De skyline van Hodeidah.
Dit is een gezicht over de stad Hodeidah, aan de
Rode Zee. Bid dat het evangelie diep door mag
dringen bij de ongeletterde meerderheid en voor de
ontwikkeling van radio- en tv-uitzendingen toegespitst
op de Jemenitische cultuur.

Kinderen uit de omgeving.
Dit zijn typisch kinderen uit een dorp in de buurt van
Hodeidah. Veel mensen uit Jemen luisteren regelmatig
naar de Christelijke radio uitzendingen. Bid dat de
Heilige Geest de harten bereikt van vele mensen uit
Jemen door deze uitzendingen.

Sloppenwijk.
Bijna een kwart van de inwoners van Hodeidah leeft in
sloppenwijken op verschillende plaatsen in de stad. Bid
dat God deze mensen bijstaat en dat ze daarin ook Gods
liefde zien.

Vissers en hun boten.
Vissen in de Rode Zee is één van de belangrijkste
bronnen van inkomsten voor de bewoners in en rond
Hodeidah. De meeste mensen uit Jemen zijn verslaafd
aan qat, een softdrug dat hun gezondheid aantast en
hen economisch verder naar beneden trekt. Bid voor
genezing en bevrijding.
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DAG 14

Reis door de

DAG 15

Reis door de

steden van Jemen...

steden van Jemen...
Bid voor Sana'a

Bid voor Taiz

Bevolking 1 471 000

Bevolking 448 000

De oude stenen en kleien gebouwen van Sana'a lijken
wel huizen van koek, met hun bruine muren met witte
stukken om de ramen en deuren. Dit is de oude stad die
volgens de traditie gesticht is door Sem, de zoon van
Noach. Bid dat de mensen van deze stad de God van
Sem helemaal zullen willen leren kennen, door Jezus,
Zijn Zoon.

Al-Sharifya Moskee.
Bid dat op een dag Jezus Christus zal worden
verkondigd van de minaretten van Taiz.

Satellietschotels sieren de daken van splinternieuwe
gebouwen zowel als de 300 jaar oude huizen. De
mensen van Sana'a, die 50 jaar geleden nog nooit een
auto hadden gezien vliegen nu met een enorme vaart
de 21e eeuw binnen. Bid dat ze die tv-programma's,
die hun gedachten vullen met materialisme en andere
slechte zaken uit het westen zullen mijden en de goede
programma's zullen kunnen vinden die naar het
eeuwige leven leiden.

De souks (markten) van Sana'a barsten van de
lawaaiige gezinnen die goederen kopen en
verkopen. Bid voor de kinderen, dat ze in vrijheid
het geloof zullen kunnen vinden. Bid voor hun
ouders. Veel van hen zijn verslaafd aan qat,
bladeren van een struikgewas, een verslavend
middel dat elke middag wordt gekauwd. Bid dat ze
vrij blijven van deze verslaving.
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Taiz, een dichtbevolkte levendige stad aan de voet van
het Sabir gebergte in Centraal Jemen, wordt doorgaans
beschouwd als de derde grote stad in het land. De taal is
een dialect van het Jemenitisch Arabisch en staat bekend
onder de Arabieren als het meest verstaanbaar van de
Jemenitische dialecten. Men ontdekt al spoedig, dat in het hele
land en zelfs in andere landen, dat de mensen uit Taiz goede
zakenlieden zijn en over het algemeen goed ontwikkeld. Een
kerkelijke beweging, die kerken wil stichten in Taiz heeft het
potentieel om heel Jemen te bereiken en zelfs over de
Arabische en Afrikaanse grenzen heen, doordat kooplui
uiteraard overal heen trekken en door de verstaanbaarheid van
dit dialect. Bid dat gelovigen uit Taiz zich zullen vermeerderen
door persoonlijke evangelisatie en dat gehele huishoudens tot
geloof zullen komen. Bid dat de beweging van kerken stichten
die hier begint zich zal uitbreiden naar aanverwante groepen
mensen.

Meisjes uit het Sabir gebergte.
Bid dat de vrouwen en gezinnen van Taiz de
gelegenheid zullen krijgen om de waarheid van God
te leren kennen en dat ze er op zullen reageren.
Taiz van boven gezien.
Bid voor de miljoenen mensen van Taiz die het
evangelie niet gehoord hebben, maar ook voor de
enkeling die Hem kent en nog dagelijks bemoedigd
moet worden.
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