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Inleiding
Van de hoge minaretten, verspreid over het hele
Arabisch Schiereiland (AS), kun je de woorden ‘God is
barmhartig en genadig’ horen. Verstaan de mensen, die deze
woorden horen, dit ook echt? God verlangt er naar om de
nederigen te zegenen, degenen die rouwen te troosten,
degenen die daarnaar hongeren te voeden met geestelijk
voedsel, om genade te tonen aan de mensen die naar Hem
zoeken en vredestichters Zijn kinderen te noemen.
Er zijn mensen in het AS die Jezus liefhebben.
Matthëus 5 vertelt ons dat de vervolgden gezegend zullen worden en dat ze zich moeten
verheugen en blij moeten zijn vanwege hun beloning in de hemel. Bid dat de vervolgden
in het AS dit zullen begrijpen en dat ze troost zullen ontvangen op aarde, in de
wetenschap dat ze dagelijks hun noden kunnen voorleggen aan de hemelse Vader.
Het is makkelijker om te bidden wanneer we specifieke informatie hebben om
voor te bidden. Door deze gids te gebruiken, kun je elke dag bidden voor een bepaalde
groep mensen of een onderwerp. We hopen dat je daardoor een last gaat voelen voor de
verlorenen in het AS, voor degenen die het nodig hebben om te verstaan hoe genadig en
barmhartig God is. We sporen je aan om de gids het hele jaar door te gebruiken en zo
deze mensen voor Gods troon te brengen.
Je kunt ook het vorige materiaal gebruiken, vooral de eerste twee brochures. De
onderwerpen daarin geven je veel inzicht in de Arabische wereld en zijn een geweldige
aanvulling op deze brochure. Het is goed om te zien dat er een geestelijke stroming is
ontstaan sinds mensen begonnen te bidden, vanaf het begin met G-A-S 1 in 2003. We
plukken nu de vruchten van deze gebeden en we ervaren een gevoel van geestelijke
opbouw. Nu is de tijd om het tij te keren in het AS. Dat kan alleen gedaan worden door
gebed. Mensen als jij hebben echt al een verschil gemaakt. Dat verschil moet doorwerken
tot een hoger nivo van invloed. We moeten geestelijke druk blijven uitoefenen tot de kerk
is geboren.
Onze visie voor Bidden voor het Arabisch Schiereiland is om miljoenen
gebedspartners te werven voor het thuisland van de Islam, mensen die met ons mee willen
bidden dat Gods Koninkrijk komt en Zijn wil gebeurt in het AS en onder alle groepen
mensen in deze regio. Doe je mee?

Dag 1

Het Woord gaat uit

Twee families, één lokale en
één van een ander land, leefden naast
elkaar. Hun kinderen waren van
ongeveer dezelfde leeftijd. De
allochtone familie begon de lokale
familie uit te nodigen in hun huis
tijdens de vakanties. Tijdens een
vakantie, toen de families aan tafel
gingen om te eten, kwam een
Engels/Arabische Bijbel te voorschijn
en men las Psalm 100 in beide
vertalingen. Vervolgens bad de
buitenlandse vader vol dankbaarheid
tot God voor alle zegeningen het
afgelopen jaar en het voedsel dat Hij
had gegeven.
Na de maaltijd gingen de
kinderen buiten spelen. Toen de twee
tiener jongens met elkaar spraken,
vroeg de lokale jongen of hij
eenzelfde boek kon krijgen zoals die
aan tafel was voorgelezen. Het moest
een geheim blijven, want hij wilde
niet dat zijn moeder het zou weten.
Toen hij de Bijbel had gekregen,
wikkelde hij deze in een plastic tas en
verstopte hem in de auto. Daarvóór
had zijn moeder een Jezus-film
ontvangen en het boek ‘Meer dan een
timmerman’ in het Engels en
Arabisch. De zoon en de moeder weten het niet van elkaar, uit angst dat de familie er achter
komt. De lokale echtgenoot verdiept zich steeds meer in de Islam en is ondertussen een tiran
geworden en dwingt anderen om zijn Islamitische geloofsovertuigingen te volgen.
Bid

dat de angst om ontdekt te worden als zoekende wordt overspoeld door de
liefde van de Heer in hun leven. Psalm 100 begint met “Juich de HEER toe,
heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang”. Dat
de mensen in het AS voor God onze Vader, Zoon en Heilige Geest mogen
verschijnen met zang en grote blijdschap.

Bid

voor hele gezinnen en families, dat ze samen tot geloof in Jezus komen.

Bid

dat God de families die geloven de moed zal geven om hun geloof uit te
dragen en Bijbels en andere Christelijke materialen zullen uitdelen, wanneer
anderen daar om vragen.

Dank God

dat het Woord verspreidt wordt via radio, TV en Internet diep in het hart
van de Islamitische wereld. Moge dit alleen maar toenemen.

Dag 2

Jemen – Bedoeïenen

‘Schuif op,” zei de soldaat, zijn geweer gericht op de ontwikkelingswerker achter het stuur. Een
paar minuten daarvoor had de soldaat vriendelijk gesproken met hem en hem gewaarschuwd voor de
gevaren op de weg. Het was duidelijk dat de man niet echt een soldaat was. De ontwikkelingswerker
wist dat het geen nut had om te proberen te ontsnappen. Toen hij opschoof, stapte de ‘soldaat’ in de auto
en reed over de weg naar de bergen in het oosten. In Jemen vinden sinds de negentiger jaren veel
gijzelingen plaats. Meer dan 160 buitenlanders zijn sindsdien gegijzeld. De gijzelaars komen uit de
woestijnregio van Jemen, welke zich uitstrekt van de grens met Saoedi-Arabië in het noorden tot aan de
Golf van Aden in het zuiden. Eeuwen lang overleefden de inwoners in deze regio door hun
uitzonderlijke gastvrijheid en gewelddadigheid. Een bekend gezegde onder de Bedoeïenen is: Ontvang
een gast en zorg voor 3 dagen dagen voor hem, vraag hem daarna pas waarom hij op bezoek kwam.
De geschiedenis vertelt ons dat de stammen in de woestijn vaak kamelen roofden van andere
stammen. De mensen worden gekenmerkt door hun harde karakter, wantrouwen en onafhankelijkheid.
Het is geen wonder dat de centrale regering weinig controle over hen heeft. Het beste wat de overheid
kan doen, is de leiders van de stammen betalen om hun steun te krijgen. Deze steun is heel belangrijk,
omdat de meeste olievoorraden zich bevinden onder de kale rotsen van het Lege Kwartier, de natuurlijke
grens in het Noord-Oosten van Jemen. Toch is God aan het werk. Toen de gijzelaar de blinddoek
afdeed, zag de buitenlander dat hij zich in een donkere kamer bevond met een andere jonge man. Toen
de jongeman hem begon te vertrouwen, vertelde hij de hem dat hij trouw naar de Christelijke radio
luisterde. Voor zijn vrijlating heeft de buitenlander hem een Nieuw Testament kunnen geven. God
gebruikt elke situatie ten goede voor degenen die Hem lief hebben.
Bid
dat het harde karakter, het wantrouwen en de onafhankelijke geest van de
Jemenietische Bedoeïenen hen er niet van zal weerhouden om zichzelf te verootmoedigen voor te Heer,
om te bidden en Zijn aangezicht te zoeken en zich van hun verkeerde levensstijl tot God te keren.
Bid
voor de Christelijke ontwikkelingswerkers dat ze in staat mogen zijn om onder de
Bedoeïenen te leven en dienen, waar groot gebrek is aan gezondheidszorg en onderwijs.
Dank God dat Hij de Christelijke radio gebruikt om de Bedoeïenen te bereiken met het
evangelie. Bid dat, wanneer ze luisteren, ze ook de waarheid begrijpen en Jezus als hun Heer aannemen.

Dag 3

Saoedi-Arabië – Arabieren

Op de vismarkt is het een drukte van jewelste. Mannen in witte gewaden banen zich een weg door
de mensenmassa. Elk van hen draag een rood/witte hoofddoek, als een zeil dat hen leidt van kraam
naar kraam. Een van hen is een vader, die vrolijk wegloopt. Hij is blij met de goede deal die hij
gesloten heeft voor zijn familie, verse vis voor de lunch. Als hij de gebedsoproep hoort, gaat hij
naar de moskee om te bidden. Wanneer hij thuiskomt, groet hij zijn kinderen die bij de Filippijnse
kinderoppas zijn. Hij kijkt uit naar de maaltijd van rijst met vis, die hij met zijn familie zal gaan
nuttigen, zittend op de grond, terwijl de Aziatische bedienden naast hen staan.
Terwijl de man zich klaar maakt voor zijn middagdutje, vraagt hij zich af of hij weer de droom zal
hebben die hij de laatste vijf maanden heeft gehad. Een man in lichtgevend wit komt dan tot hem
en vertelt hem om te geloven in Het Boek, welke hij in zijn hand houdt. De vader heeft een
exemplaar van datzelfde Boek gekregen, toen hij afgelopen zomer in Londen op vakantie was.
Ook al verstoort de droom zijn eigen Wahhabi Islamitisch geloof, voelt hij dat de droom van God
moet komen. Hij staat versteld.

Bid
dat veel Saoedische Arabieren dromen en visioenen zullen hebben van Jezus en dat ze
gelovigen zullen vinden die hen kunnen vertellen over de Man die ze in hun dromen zien.
Bid
voor de Christelijke huishoudsters en kinderoppassers die in de Saoedische families
werken. Door het koken van de maaltijden, het helpen met het huiswerk en naar school brengen,
hebben zij vaak meer contact met de kinderen van de families dan de eigen ouders. Bid dat zij in
staat zullen zijn het evangelie te delen in deze families, ondanks de moeilijke situatie waarin ze
vaak werken.
Bid
dat de Saoediërs, die naar het buitenland reizen, een Bijbel en andere Christelijke literatuur
ontvangen, welke ten strengste verboden zijn in hun thuisland.
Bid
voor de weinig Saoedische gelovigen, sommigen alleen en sommigen met hun familie, dat
ze volharden in hun geloof. Bid dat ze mogen groeien in hun kennis van Jezus Christus, onze Heer
– 2 Petrus 3:18

Dag 4

Arabië verlaten

Een jong gezin liet hun thuis in Arabië achter, om in een westers land te studeren. Terwijl ze daar
waren, hadden ze Christelijke buren die goed voor hen zorgden. De buren hielpen hen zich aan te
passen aan de nieuwe cultuur, leerden hen te koken en auto te rijden en ondertussen deelden ze
waarheden uit de Bijbel met hen.
Na verloop van enkele jaren, raakten de vrouwen de angst kwijt om zonder hun abaya (hoofddoek)
te lopen en raakten er aan gewend dat vrouwen en mannen bij elkaar konden zitten en praten. Ze
voelden zich geliefd en vertrouwden hun vrienden zoveel dat zij hun kinderen naar de Vakantie
Bijbel school lieten gaan voor het ‘morele onderwijs’. Al met al hadden ze een goede, fijne tijd
met goede vrienden. Toen hun studie afgelopen was, verlieten ze het land. Ze vonden het heel
moeilijk om weg te gaan en terug te keren naar de strenge gewoontes van Arabië.
Tot hun grote verbazing, ontdekten ze dat de nieuwe buren in hun land en in hun nieuwe huis
precies leken op hun vorige buren in het westerse land. Ze hadden zelfs kinderen in dezelfde
leeftijd. De buren hielpen hen met het vinden van speelgoed en goede leesboeken. Ze deelden
opbouwende DVD’s met hen
en ook verhalen uit de Bijbel.
Na verloop van tijd werden ze
hele goede vrienden. De
Arabische familie werd echter
onder druk gezet door hun
familieleden om terug te keren
tot de strenge gewoontes van
de Arabische cultuur. De
familieleden hadden geen
interesse om hun buren te
leren kennen. En wanneer hun
familie op bezoek kwam,
zorgde de vrouw des huizes
ervoor dat alle DVD’s en
boeken snel naar de buren
werden gebracht, zodat haar
familie deze spullen niet zag.
En ze bedekte haar hoofd weer
met de abaya.
Bid
dat gelovigen in heel de wereld zullen inzien hoe belangrijk het is om uit te reiken naar de
buitenlanders uit deze zeer gesloten landen.
Bid
voor verlossing van de angst om het geloof te delen met Arabieren en voor vergeving als
we de kans niet benutten. Bid dat de Heer ons als gelovigen op bovennatuurlijke wijze in contact
brengt met buitenlanders, vooral de Arabieren, en dat we met wijsheid en vrijmoedigheid met hen
zullen delen.
Bid
dat Arabische families echte gelovigen zullen ontmoeten die de ware liefde van Jezus
zullen laten zien.
Bid
dat Christen Arabieren, die in het buitenland de Heer hebben leren kennen, bronnen van
levend water zullen worden in hun families en in hun omgeving. Johannes 4:10

Dag 5

Dag 6 Verenigde Arabische Emiraten (VAE) – Shohouh

Koeweit – Bedoeïenen

Lena maakt zich klaar voor de wekelijkse
bijeenkomst. Het is een ritueel voor de
vrouwen in haar gemeenschap. Ze arriveert
pas ongeveer om 7 uur ‘s avonds, ook al zijn
verschillende vrouwen er al urenlang. Haar
kinderen groeten beleefd de vrouwen en
gaan snel het huis binnen om satelliet TV te
kijken en de laatste Wii games te spelen.
Nadat Lena elke vrouw op de wang heeft
gekust en handen heeft geschud, gaat ze op
haar standaard plekje zitten, naast Zeina.
Zeina begint meteen te kletsen; ze maken
allebei veel gebaren terwijl ze praten. Lena
baalt ervan dat ze, ondanks dat ze vloeiend
Arabisch spreekt, Zeina niet altijd kan
verstaan vanwege haar oude
Bedoeïenaccent. Het is een grappig gezicht, Lena en Zeina die allebei wild met hun handen
gebaren en lachend en om zich heen kijken of iemand een paar zinnen kan vertalen in het Engels.
Deze keer laat Zeina een foto van zichzelf zien waarop ze een kort rokje draagt en geen hoofddoek
heeft. De foto moet in de jaren ’60 genomen zijn. Lena denkt bij zichzelf: Wow, ze was echt heel
knap. Het is verbazingwekkend hoe de dingen kunnen veranderen. De meeste Bedoeïenenvrouwen
kunnen zich nu niet voorstellen om uit te gaan zonder de abaya op hun hoofd en veel vrouwen
bedekken ook nog hun ogen. Men zegt dat dit pas veranderd is sinds de invasie in Irak in 1990 en
de daaropvolgende oorlogen. Veel mensen worden conservatiever en keren terug naar de
traditionele waarden. Dit gebeurt
vooral onder de Bedoeïenen.
Ineens zijn alle ogen gericht op Lena.
Ze kijkt naar de TV en begrijpt dan
waarom. Ze ziet een Westerling die
zich bekeerd heeft tot de Islam en die
vertelt hoe geweldig zijn leven
sindsdien is. Kort daarna komt Zeina
weer naast Lena zitten. Ze is altijd
beleefd en vriendelijk, maar
overduidelijk heeft ze het doel Lena te
bekeren.

Veel van deze Bedoeïenenvrouwen zitten het grootste deel van de dag binnen in huis. Bid dat ze
christelijke Tv-programma’s zullen zien en in Jezus gaan geloven.
Belijd Psalm 33:8-9: Laat heel de aarde vrezen voor de HEER en laten alle volkeren en de
Bedoeïenen in Koeweit hem eren, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.
Bid
dat Lena en andere gelovige buitenlanders goed Arabisch leren spreken, zodat ze Jezus in
liefde en kracht bekend kunnen maken.

Khaled rijdt in zijn Toyota pick-up elke morgen
de gravelweg af. Hij leeft in een dorpje in de
bergen in het oosten van de VAE. Khaled
behoort tot de “Shohouh”, een bevolkingsgroep
die al eeuwen in de bergen wonen, sinds de tijd
dat Portugese handelaren naar deze regio
kwamen. Na verloop van tijd trouwden de
Portugezen met de locale vrouwen. Khaled is
op weg naar een van de cementfabrieken. De
één uur durende reis naar de uitgestrekte stad
met 350.000 inwoners is niet erg avontuurlijk
en er is weinig verkeer. Toen hij een jongen
was, werkten zijn vader, ooms en oudere broers
in de dorpjes in de bergen en gingen zelden
naar de stad, behalve om goederen te kopen of voor seizoensgebonden werk op een schip zoals
parelduiken en vissen.
De tijden zijn veranderd; parelduiken is een industrie van het verleden en vissen is minder
aantrekkelijk dan het werk in de fabriek. Khaled, sterk met een leerachtige
bruine huid, is heel handig in praktisch werk. Hij werkt met plezier in de
cementfabriek: het geeft het een redelijk inkomen en de mogelijkheid om
zijn vrouwen en dochters weg te houden van de slechte, wereldse dingen in
de stad.
Alleen degenen in het gebied waar hij woont, spreken dezelfde taal als
Khaled. Door jaren van isolatie van de Arabische bevolking, gekoppeld aan
de mix van Portugese woorden, kan hij deze taal onmogelijk op zijn
werkplek gebruiken. Hij kan de Arabische Koran niet lezen, maar heeft wel
delen ervan uit zijn hoofd geleerd. Met tegenzin bidt hij in de moskee van
de fabriek. Hij bidt veel liever in de moskee van zijn dorp met haar
specifieke en comfortabele gewoontes, samen met zijn zoons en andere
dorpsbewoners.
Khaled heeft nog nooit een Bijbel gezien. Deze bestaan niet in zijn taal. Hij heeft een paar
buitenlandse christenen ontmoet die de fabriek leiden. Ook al is het evangelie niet in zijn
moedertaal te verkrijgen, toch konden Khaled en zijn familie een Arabische audio boodschap
begrijpen. Ze hebben TV en een radio thuis, net zoals anderen in hun dorp. Ze kunnen christelijke
TV- en radiozenders ontvangen, maar niemand weet hoe vaak men kijkt en/of luistert naar deze
programma’s.
Bid
dat Khaled en de geïsoleerde vrouwen in de dorpen zullen luisteren naar de christelijke
radio en zullen kijken naar de christelijke TV programma’s, zodat Jezus bekend wordt in hun hart
en die van hun families.
Bid
dat de Heilige Geest zal komen en de mensen zal uitdagen, jong en oud, dat ze de leegheid
van de rijken zullen voelen en zullen zoeken naar het echte doel van het leven.
Dank U
Hemelse Vader, dat Jezus is gestorven voor de Shohouh. Dat wij en ook de
mensen van de Shohouh het volgende weten: Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn
eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Jesaja 53:6
Proclameer
dat ook voor de Shohouh geldt: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van
ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Matthëus 4:4

Dag 7

Eetstoornissen

Als je de wekelijkse vrouwenbijeenkomst bezoekt, lijkt alles
een geschreven script te volgen. De roze meubels, versierd met
goud, dienbladen met kopjes van fijn glas en goud, alle
glitterende noodzakelijkheden voor een goed Arabisch feestje
zijn klaar voor gebruik. De voorbereidingen nemen de hele dag
in beslag. Sommigen zijn naar de schoonheidssalon geweest
om zich keurig op te laten maken. Iedereen draagt een
prachtige nieuwe outfit. Het lijkt wel een schoonheidswedstrijd,
met aanvaarding en acceptatie van de anderen als hoofdprijs.
Hoe men overkomt naar de buitenwereld toe is van groot
belang in Arabië. De algemene visie is dat je uiterlijke
verschijning laat zien wie je bent. Aangezien menig ‘upperclass’ meisje gereisd heeft, bepalen de modetrends en –
magazines uit Europa de standaard voor hun uiterlijk. Dit heeft
geleid tot een obsessie onder de upper-class meisjes om mager
te zijn. Ze willen dun zijn om geaccepteerd te worden en een
beter zelfbeeld op te bouwen. Veel meisjes hebben echter
ongezonde eetgewoontes aangenomen, waardoor velen een
eetstoornis hebben.
Op een feestje valt een meisje flauw. Haar vriendinnen leggen
uit dat ze al twee weken niets gegeten heeft, omdat ze probeert
af te vallen. Met haar 60 kilo, heeft ze al een ingevallen
gezicht. Haar doel is echter om de 50 kilo te halen. Als ze weer
bijkomt, rilt ze over haar hele lijf. Ze krijgt sap aangeboden om
te drinken, maar dit weigert ze.
In een klas voor Engelse Spreekvaardigheid laat een meisje een
foto zien met de vraag erbij: Wie is dat dikke meisje? Dat was
ik! Ze gaat verder en zegt dat de foto is genomen op de dag
voordat ze haar maag liet verkleinen. Ze heeft haar maag laten
afklemmen, zodat ze minder zal eten en af zal vallen. Nadat ze
haar gewenste gewicht had bereikt, hebben haar moeder,
zussen en tantes allemaal zo’n zelfde operatie ondergaan. De operatie had bij haar het gewenste
resultaat: iedereen zocht nu de acceptatie en aanvaarding die zij had gevonden.
In een discussiegroep is er een meisje dat uitlegt dat ze haar mond wil laten dicht naaien volgende
week. Ze wil 20 kilo afvallen. Haar mond dicht naaien zal haar laten stoppen met eten. Het is de
enige manier, vindt ze, om op het ideale gewicht te komen dat ze moet hebben om geaccepteerd te
worden.
Bid
dat deze vrouwen de ware liefde en acceptatie van hun Hemelse Vader leren kennen, en
daardoor in staat zullen zijn om hun streven daarnaar op te geven en rust te vinden in de acceptatie
en vrede die van boven komt.
Bid
dat deze vrouwen “met een beroep op Gods barmhartigheid” in staat mogen zijn om hun
lichamen “als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de
ware eredienst”. En dat ze zich niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door hun
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van hen wil en wat goed, volmaakt en
hem welgevallig is.” Rom. 12:1-2

Dag 8

Bahrein – Shi’a

De hoofdstraten in Bahrein zijn vreemd genoeg verlaten. Vandaag is
Ashoora, de verjaardag van de dag in 680 A.D. toen Hoessein,
Mohammed’s kleinzoon, gedood en onthoofd werd in de strijd om het
leiderschap van de nieuwe Islamitische beweging. Elk jaar zoeken de
Shi’a Moslims vergeving voor het feit dat ze er niet in slaagden hun
leider te beschermen door 40 dagen te rouwen.
Als je de hoofdstraat verlaat en in de zijstraten loopt, zie je overal
zwarte vlaggen. De voorbereidingen voor deze gezamenlijke
gebeurtenis zijn al weken aan de gang. De laatste 10 dagen zijn er ’s
nachts speeches te horen geweest in de moskeeën en zijn er processies
gehouden in de straten om het verhaal over Hoessein door te geven.
De luidsprekers trillen als iemand luid zijn liefde voor Hoessein
bevestigd. En groep van 30 mannen marcheert langs in een rij, zichzelf
op hun borst en hun ruggen slaand met een zweep. Veel van hen hebben bloed op hun gezichten omdat
ze zichzelf snijden om zich met Hoesseins lijden te identificeren. Er zijn honderden van deze groepjes
die de komende uren op dezelfde manier langs zullen marcheren.
Hamad slaat de bloedige processie gade en is één van een kleine,
maar snel groeiende groep locale Shi’a die heeft gekozen om Jezus
te volgen. Hij huilt terwijl zijn mensen aan het rouwen zijn. Net als
de meeste Shi’a, voelt Hamad zich tot Jezus getrokken, omdat Hij
aan het kruis geleden heeft. Hij heeft in Jezus een hoop gevonden die
hij nergens anders gekend heeft.
Bahrein lijkt qua bevolkingssamenstelling op Irak. Zo’n 65% van de
locale bevolking is Shi’a, maar de Sunni’s regeren het land. De Shi’a
zijn over het algemeen armer en minder bevoorrecht dan de Sunni’s
in hun buurt. Er heerst grote bezorgdheid, met name vanwege de
fanatieke gevechten in Irak en de spanningen met Iran – deze zouden
kunnen overlopen
naar dit land. Shi’a hebben altijd al meer open gestaan
voor Jezus vanwege de merkbare overeenkomsten met
het lijden van Hoessein. Veel van hen houden van Jezus
als een van de profeten.

Bid
dat de Bahreini Shi’a de daadwerkelijke
betekenis zullen begrijpen van het bloed dat vergoten
is, doordat Jezus aan het kruis is gestorven voor hun
zonden.
Bid
dat de Shi’a zich getrokken mogen voelen
tot Jezus boven al hun profeten en dat ze zullen
proberen om meer te leren over Jezus.
Proclameer
dat de wens van God is dat hun
40 dagen van rouw omgezet zullen worden in dans en
dat hun in as gedrenkte kleding vervangen zal worden
door lofzangen tot Hem. Naar Psalm 30:12
Bid
dat de regering zal regeren met wijsheid en
dat ze ongerechtigheid en partijdigheid zullen
eindigen, welke de gemeenschap in tweeën splitst.

Dag 9

Jemen – Het noorden

Sjeik Ali zit trots in zijn mafraj (woonkamer) op
het moment dat er leden van zijn stam met
verzoeken naar hem toekomen. Zijn ogen missen
niets en hij is erg gespitst op alles wat er gebeurt,
ondanks dat hij er ontspannen uitziet. Hij kauwt
zijn qat (bladeren met een stimulerende werking)
en neemt af en toe een trekje van de mada’a
(waterpijp). Sjeik Ali is rijk, heeft veel invloed
en, nog belangrijker, de loyaliteit van zijn stam.
De Sjeik en ongeveer 4,5 miljoen anderen vormen
de bevolking van Noord-Jemen. Ze leven in de
dorpen en steden rondom Sana’a, de hoofdstad,
en verspreid over het noorden van de hooglanden
in Jemen. Ze zijn allen Moslim en spreken
Arabisch. Ondanks dat ze zich op hun gemak
voelen met hun manier van leven, beginnen ze
zich langzaam bewust te worden van de
spanningen van ‘Het Oosten ontmoet het Westen’
doordat vreemde ideeën hun huizen indringen via
de satelliet TV, radio en het Internet. Door mobiel
bellen raken de mensen minder afhankelijk van de
stamleiders als het om informatie en andere zaken
gaat.

Dag 10

Oman – Baluchi

We ontmoetten Hussein tijdens een publieke bijeenkomst. Zoals typisch is voor de Baluchi, nodigde
hij ons gastvrij uit om zijn grote familie te ontmoeten. Terwijl we op de grond zaten vertelde hij dat
hij, ook al was hij in een eerder stadium van zijn leven tot geloof gekomen, door verschillende
omstandigheden tot drugs- en alcoholmisbruik was gekomen - weg van de kracht van de Heer.
Na verloop van enkele jaren leidde dit ertoe dat hij zijn familie verwaarloosde en misbruikte en in de
gevangenis terecht kwam. Ondanks het slechte voorbeeld dat Husssein gaf, hebben familieleden van
hem geprobeerd een beter leven te creëren door het volgen van onderwijs en ze toonden interesse in
het evangelie. De Baluchi zijn de grootste niet-Arabische bevolkingsgroep in Oman. En ofschoon ze
al eeuwen in het land wonen, houden ze zich vast aan hun stammentaal ‘Baluchi’ en oefenen ze hun
eigen stamgewoontes uit. Veel van hen zitten in de lagere inkomensgroep en leven in de oudere
delen van de steden. Omdat ze als buitenlanders gezien worden, ondergaan de Baluchi een subtiele
vorm van discriminatie en jongere Baluchi vertonen soms signalen van vervreemding.

Sjeik Ali ontmoet een aantal mannen uit het Westen, die naar zijn dorp zijn gekomen. Hij serveert
schuimende kamelenmelk en een feestmaal van rijst, kip, groenten en lamsvlees. Deze mannen
zijn gelovig, maar geen Moslims. De Sjeik is geïntrigeerd. Ze geloven dat Jezus niet een profeet is,
maar de enige Weg tot God. Hij vraagt om meer
informatie, ondanks dat de imam (Islamitische leider) die
naast hem zit hem sterk ontmoedigt dit te doen.

Bid
dat Sjeik Ali en alle Noord Jemenitische
Arabieren vragen blijven stellen over Jezus en dat Jezus
ook voor hen de Weg zal worden.
Bid
dat grote groepen tegelijk tot geloof komen in
Jezus, zodat zij elkaar kunnen bemoedigen in het leren
van en groeien in de Heer.
Bid
dat de imams en andere religieuze leiders de
verspreiding van het evangelie niet zullen verhinderen.
Proclameer
dat mensen uit Noord Jemen een
nieuw lied zullen zingen tot de Hoogste God: omdat Hij
redding geeft aan alle koningen en Sjeiks.
Psalm 98:1.

Bid
dat de discriminatie en vervreemding, ervaren door de Oman Baluchi, vervangen zullen
worden door hoop en acceptatie door Christus.
Dank God dat door het werk van Zijn Zoon, Jezus, er geen onderscheid is tussen Joden, Baluchi
en andere volken, ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem
aanroepen. Romeinen 10:12
Bid
dat drugs en alcoholisme de mensen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, niet van Christus
zullen weghouden.

Dag 11 Verenigde Arabische Emiraten –
Bedoeïenen

Dag 12

Qatar – Arabieren

Aangekomen in het Ritz Carlton, lopen de gasten door een metaaldetector. Iedere jas- of broekzak
wordt gecontroleerd op telefoons met ingebouwde camera, zodat niemand een foto kan maken van
de vrouwen die binnen zijn. De vrouwen, die lange, vrolijk kleurende en met lovertjes bezaaide
jurken dragen, verwelkomen de gasten die hun zwarte mantels uitdoen en hun zwarte sluiers afdoen.
De bruid is nog in geen velden of wegen te zien. Versieringen zijn overvloedig aangebracht op de
tafels. Er zijn alleen vrouwen op dit feest: de mannen hebben hun eigen bruiloft, ergens in de buurt.

Nasser, een man van in de zestig, werd geboren in een van de vele Arabische Bedoeïenenstammen die woonden in het gebied dat we nu kennen als de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn
familie heeft altijd in de woestijn gewoond. Zij woonden in tenten of areesh (hutjes, gemaakt van
palmtakken) en trokken rond met hun kamelen, schapen en geiten. Ze reisden over de zandduinen
om oases te vinden waar water overvloedig aanwezig was en tuinen vol dadelpalmen gedijden.
Nasser is net klaar met het bouwen van een villa met twee verdiepingen in een compound
(ommuurde bewaakte wijk), waar hij en de meeste van zijn
acht zonen leven. Sommige zonen zijn getrouwd en leven met
hun families in dezelfde wijk. Andere leven in een wijk vlak
in de buurt.
Ondanks dat Nasser, zijn familie en zijn stam niet meer
gezien worden als woestijnbewoners of Bedoeïenen, hebben
ze nog steeds sterke binding met hun woestijncultuur. Bijna
elke avond kun je Nasser met een paar van zijn zonen,
kleinzonen en buurmannen buiten vinden, in een kleine tent
naast zijn villa, waar ze rondom een klein vuur op kussens
liggen, koffie drinken en nieuws en verhalen met elkaar
delen. Veel van Nassers buren hebben ook tenten, hetzij
binnen, hetzij buiten de muren van hun compound. Nassers
zonen en hun vrienden gaan vaak de stad
uit om in de zandduinen te rijden met
hun Toyota Landcruisers en ATV’s. Ze
zitten ook graag tot in de late uurtjes
rond een vuur in de woestijn. Vaak
brengen ze hun getrainde valken met
zich mee.
Net zoals Nasser en zijn familie in de
stam zijn geboren, zijn ze ook in de
religie van de Sunni Islam geboren en op
het moment dat ze hun stam verdedigen,
verdedigen ze ook hun geloof.

De atmosfeer is er een van energie en opwinding. De muziekgroep die alleen uit vrouwen bestaat,
begint Arabische muziek te spelen, die typerend is voor een Qatarse trouwerij. De vrouwen draaien
hun heupen rond, schudden hun lange donkere haar en bewegen zich heen en weer. Ze dansen vrijuit
voor een vrouwelijk publiek. Dan dimmen de lichten en arriveert de bruid, vergezeld door haar
zussen, en ze loopt langzaam door de kamer naar het podium. Ze draagt een witte trouwjurk met
Arabische flair, afgewerkt met lovertjes, veertjes en een enorm lange sluier. De band zingt over de
lieftalligheid van de bruid en haar wonderbaarlijke eigenschappen. Ze gaat zitten op een grote
gouden en paarse troon op het midden van het podium. Opeens schiet iedereen in hun zwarte mantel
en de zee aan felle kleuren verandert in een zwart geheel. De bruidegom is gearriveerd. Haar zussen
verbergen de bruid voor de bruidegom met een zwarte deken, zodat hij haar niet kan zien. De
bruidegom opent de deur en vergezeld van zijn
mannelijke familieleden, gaat hij naar zijn bruid toe.
Het trouwfeest gaat door, maar de bruid is helemaal
bedekt en mag niet deelnemen aan het feest.
Wat een treffend beeld van Gods kerk in Qatar! Zij is
de bruid van Christus en het trouwfeest is begonnen. Ze
is echter nog verborgen voor de komst van haar
bruidegom. Hij verlangt er naar haar gezicht te zien,
maar ze denkt dat ze correct handelt door zichzelf te
bedekken voor zijn ogen.

Bid
dat de gelovigen in staat zullen
zijn om onder hun eigen mensen te
blijven en vrijuit het mysterie van het
evangelie aan hun familie en stamleden
bekend te maken, ‘overeenkomstig de
onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is.’. Romeinen 16:25

De maatschappij in Qatar is niet in balans, omdat vrouwen naar een opleiding en educatie
verlangen, terwijl mannen verzekerd zijn van een goed inkomen op basis van hun nationaliteit.
Mannen spenderen hun tijd in koffiehuizen, lopen door de warenhuizen en rijden door de stad in
hun auto’s. Ze lijken alles te hebben. Door de extreme rijkdom van het land hebben de mannen
geen reden om elke ochtend op tijd uit bed te gaan. Of ze nu een baan hebben of niet, ze hebben
een ongelooflijk inkomen van de overheid die haar rijkdom deelt met de mensen. Het lijkt erop dat
ze zichzelf niet de zeer belangrijke vraag stellen: wat is de reden om te leven?

Dank God dat ‘het Lam is geslacht’ en dat Jezus met Zijn bloed mensen heeft vrijgekocht.
Mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal (inclusief de Bedoeïenen van de V.A.E.).
Openbaring 5:9
Bid
dat de Heer de ogen van de bedoeïenen zal openen, zodat ze Hem zien zullen terwijl ze
onder een hemel liggen die de grootheid van God verklaart. Vraag dat de verhalen over de macht
van Jezus door worden gegeven van tent naar tent en van huis tot huis.

Bid
dat de Qatari in staat zullen zijn om de zwarte
sluier op te tillen die hun blik op Christus blokkeert en
dat een prachtige kerk voor Jezus zal verschijnen,
omdat ‘telkens als iemand zich tot de Heer wendt, de
sluier wordt weggenomen.’. 2 Kor. 3:16.

Bid
dat de nieuwe openheid tot onderwijs en informatie mag leiden tot het veelvuldig lezen
van Het Woord, het bekijken van Christelijke video’s en satelliet TV en het vinden van
Christelijke chat-sites op het Internet.
Bid
dat de Heilige Geest mag komen en jong en oud zal uitdagen om de reden van het leven te
ontdekken. Dat ze de God mogen leren kennen Die hen liefheeft.

Dag 13

Jemen – Tihama

Elke donderdag is het druk: het is marktdag. De stoffige straten van de anders zo stille stad zijn vol met
mannen die vee, brandhout en andere dingen kopen en verkopen. Emad werkt hard in het restaurant, waar
hij verschillende lunchgerechten voorbereidt. Hij vindt het werk niet echt leuk. Het betaalt slecht en de
eigenaar van het restaurant en de gasten schreeuwen altijd naar hem dat hij hen snel moet bedienen. Zo is
het leven van een donkere Tihami (een Tihama Arabier). Andere Jemenieten kijken neer op de mensen
van de Tihama - de kuststreek van Jemen langs de Rode Zee. In het gebied, dat zich uitstrekt van de grens
met Saoedi-Arabië in het noorden tot het einde van de Rode Zee in het zuiden, wonen zo’n 4 miljoen
mensen. In de ogen van de stammenvolken in de hooglanden van Jemen zijn de Tihamis vies, achterlijk en
niet religieus. Hun grote platte neuzen en ronde rieten hutten wijzen op vroegere Afrikaanse invloeden. Ze
behoren tot de armste mensen in Jemen en de meesten zijn analfabeet. De overheid heeft geen interesse in
hen. Er zijn echter ook Islamitische fundamentalisten die de vaders verplichten hun dochters compleet te
bedekken met een sluier. Mooie witte moskeeën verschijnen overal, welke gebouwd worden met het geld
van buurland Saoedi-Arabië.
Emad is een beetje verrast als een vreemdeling het restaurant inloopt en gaat zitten vlakbij waar Emad
aan het werk is. Hij is blij dat hij wat kan praten met hem. Wanneer de vreemdeling vraagt of hij naar de
Christelijke radio luistert, begint zijn hart sneller te kloppen. Met een grote grijns geeft hij toe dat hij elke
dag luistert. Hij houdt er van om de verhalen te horen van de profeet Isa (Jezus). Hij begrijpt het niet
allemaal, maar hij voelt zich zo vredig als hij naar het programma luistert. De man geeft hem een Injeel
(Nieuwe Testament). Wat een speciale dag! Hij bedankt hem voor zijn grote cadeau en stopt het meteen in
zijn zak. De man verdwijnt, maar de blijdschap in het hart van Emad blijft. Met een lach op zijn gezicht
gaat hij verder met zijn werk.

Dank U God, dat U de Tihami harten heeft gevormd en dat U al het werk van hen opmerkt. U
geeft het hart van Emad en anderen reden om blij te zijn en U heeft radio programma’s gegeven
die over U leren.
In de Tihama met haar warme en vochtige klimaat leven maar heel weinig christenen. Bid dat
meer mensen geroepen zullen worden om hun comfortabele leven op te geven en hun leven te
delen met hen die het nodig hebben.
Bid
dat de Tihamis Gods eeuwige liefde zullen kennen welke sterker is dan elke afwijzing van
andere mensen.
Bid
dat het licht van het evangelie wil doordringen in het hart en gedachten van de Tihami en
dat ze hun ware identiteit in Christus zullen vastpakken. Vraag, volgens 1 Petrus 2:9, of de
Tihamis hun lof mogen verklaren over Hem die hun heeft geroepen vanuit de duisternis naar het
wonderbaarlijke licht.

Dag 14

Bahrein – Sunni

Arabische muziek schalt, de geur van koffie spreidt in het rond en fruitige tabaksrook stijgt op in
de lucht. Dit zijn allemaal onderdelen van het schouwspel en de geluiden in een Arabisch
koffiehuis. Samen met de grote overdekte winkelcentra zijn deze koffiehuizen de plaatsen waar het
wemelt van de jongelui en de welgestelden. Zij getuigen van de snelle verandering in deze
maatschappij. Tien jaar geleden waren er nog maar weinig plaatsen waar mannen en vrouwen in
staat waren om elkaar te ontmoeten. Nu vinden geheime afspraakjes regelmatig plaats. Dit is
mogelijk geworden door de mobiele telefoontjes met Bluetooth. Veel vrouwen dragen nog steeds
de traditionele zwarte Moslim gewaden dien hen van top tot teen bedekken, hoewel ze
tegenwoordig wel versierd zijn met gekleurde banden en borduursels.
Opgevoed door Engels sprekende kinderjuffen van de
Filippijnen, opgeleid in de locale Engelse talenscholen en
door bezoeken aan universiteiten in de Verenigde Staten of
Groot Brittannië, beheersen de jonge Bahreinen de
Arabische taal steeds minder. Door de rijkdom en het
streven naar ‘dingen’ zijn de nieuwe generatie Bahreinse
Sunni verstrikt geraakt in het materialisme. Het
tegenovergestelde gebeurt ook: sommige die zich
aangevallen voelen door de vervallen moraal, reageren door
zich tot een radicale vorm van de Islam te keren.
Een buitenlandse vrouw wandelt het koffiehuis binnen en
zoekt haar Sunni vriendinnen tussen de vele vrouwen die
allen gekleed zijn in het zwart. Laila zwaait vanuit de hoek
en de vrouw baant zich een weg naar het tafeltje. Hartelijk
kussen ze elkaar op de wang en de buitenlandse vrouw bidt
zachtjes dat God gelegenheden geeft om meer van Jezus te
delen met deze vrouwen.
Na de formele begroetingen – vragen hoe het gaat, op wel
vijf verschillende manieren - beginnen ze te praten over de
komende Islamitische vakantie na de Ramadan. Opeens
zegt Laila: “Vertel me eens over de Christelijke vakanties.”
Verbaasd over haar beantwoordde gebed, begint de buitenlandse het leven van Jezus uit te leggen
in de context van de Christelijke feestdagen. Op verschillende momenten in het gesprek toont
Laila een duidelijke interesse in deze verhalen over Jezus.
Bid
dat de mensen die gevangen zijn tussen de muren van het materialisme of het radicale
Islamitisch geloof zullen begrijpen dat ze vrijheid kunnen vinden in Jezus.
Bid
dat de door moderne technologie, het reizen en de veranderingen in de maatschappij Jezus
in het leven van de Bahreinse mensen zal komen.
Dank Hem voor de gelovigen in Bahrein (Filippijnse kinderjuffen, Westerse en Arabische
leraren en zakenmannen en locale bewoners) en vraag of ze de kracht, vrijheid en mogelijkheid om
de ontberingen te kunnen weerstaan, mogen ontvangen.
Bid

voor een grotere deur van mogelijkheden voor de bereikbaarheid van Het Woord.

Bid
dat gelovigen de Christelijke vakanties en feestdagen kunnen gebruiken om het leven van
Jezus uit te leggen.

Dag 15 / 16 Vrouwen achter de Abaya
Shelly, een westerse vrouw, wilde graag een wandelpartner, dus begon
ze te bidden voor de buren en voor wie ze zou vragen om met haar te
gaan wandelen. Een nieuwe vrouw verhuisde net naar het huis aan de
overkant van de straat. Toen Shelly naar haar toe ging om haar welkom
te heten, ontdekte ze dat de nieuwe vrouw, Shifa, pas getrouwd was. Op
een dag, terwijl Shelly aan het bidden was, zag ze Shifa uit haar huis
komen met een zwarte abaya (bedekking) aan en daaronder witte
tennisgympen. Aha, dacht Shelly, zij moet mijn nieuwe wandelpartner
zijn. En al snel gingen de vrouwen samen wandelen.
Terwijl ze liepen, praatten ze over de uitdaging van Shifa’s nieuwe
leven als een echtgenote. Haar man was al eens getrouwd geweest
hetgeen tot spanningen leidde in hun relatie. Shifa had een opleiding tot
verpleegster gevolgd, maar kon niet werken omdat ze getrouwd was.
De vrouwen praatten over het verlangen van elke vrouw: om te worden
gewaardeerd als een persoon, om een goed huwelijk te hebben en fijne
relaties en om kinderen goed op te voeden. Elke keer als een nieuw
onderwerp naar voren kwam, kon Shelly haar eigen Bijbelse visie op
het leven met haar delen. Shelly vroeg of ze mocht bidden voor Shifa in
de verschillende situaties die ze met elkaar bepraatten. Dit werd nooit
geweigerd.
Helaas kwam er een einde aan het huwelijk omdat haar echtgenoot
steeds vaker van huis bleef, Shifa alleen en gefrustreerd met hem
achterlatend. Uiteindelijk werd ze teruggestuurd naar haar familie en
daarmee verloor Shelly elk contact met haar.
Bid
dat Gods plan om man en vrouw bij elkaar te brengen,
begrepen en geëerd wordt in de Arabische wereld. ‘Zo komt het dat
een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan
zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.’ Genesis 2:24
Bid
dat gelovigen op het Arabisch Schiereiland open staan voor
vriendschappen met de locale vrouwen en hun geloof zullen delen
met hen.
Bid
dat Shifa in contact mag komen met andere gelovigen die
haar meer kunnen vertellen over de Verlosser.
Bid
dat de christelijke vrouwen en de locale vrouwen van het
Arabische Schiereiland gemeenschappelijke interesses zullen
vinden.

Dag 17

Jemen – Hadrami

De hete, droge woestijnwind blaast sterk genoeg om in de verte een stofkolom te creëren. Het
verfrommelt de kleren van de zwarte, polyester kleren dragende vrouwen en doet weinig om hun
intense gevoel van droogte en hitte te verminderen. Dag in dag uit vertrekken de Hadrami vrouwen bij
zonsopgang op houten karren die worden getrokken door kleine, vermoeide ezels. Ze arriveren op hun
bestemming met handen bedekt, gezichten gesluierd en smalle, puntige strohoedjes op hun hoofd. Ze
zullen de dag doorbrengen op de landerijen van de familie en gierst tot de grond afhakken met een
zeis. De vrouwen pauzeren alleen om een slok water te drinken of hun stijve rug en benen te strekken.
Gedurende de dag blijven twee vrouwelijke familieleden thuis om hun dagelijkse klusjes te doen en
kleren te wassen en het eten klaar te maken.
Het leven is voorspelbaar en water is kostbaar in het oude Jemini gebied in de Hadramawt. Ofschoon
de oorsprong van deze regio onbekend is, is de naam volgens Bijbelse woordenboeken afgeleid van
een zoon van Joktan in Genesis 10:26-28. Hadramis leven in huizen gemaakt van tichelstenen in de
buurt van droge rivierbeddingen in dicht op elkaar gebouwde steden. Van deze Jemenitische
stammenmaatschappij wordt gezegd dat zij afstamt van Mohammed en nog steeds doorgaat met hun
traditionele manier van onderwijzen van de Islam en de Islam nauwkeurig volgt.
Deze trotse mensen hebben nauwelijks toegang tot het evangelie. Er wonen heel weinig nietJemenitische gelovigen in dit deel van het land en ze ondervinden veel moeilijkheden om te leven in
de gebieden waar weinig buitenlanders wonen.

Dag 18

Oman – Arabieren

Met een veelzeggende glimlach op hun gezicht, noemen ze
zichzelf de Omani-Omanis! Deze term onderscheidt hen van
de Omanis die een gemengde bloedlijn hebben met andere
achtergronden, zoals de Baluchi, Persiers en Zanzibari. Ze
zijn trots op hun pure Omani bloedlijn, hun culturele erfgoed
en de vorm van Islam die ze volgen. Ze denken dat hun
sekte/groep in de enige ware vorm van de Islam en,
verdrietig genoeg, ze geloven niet dat ze ooit Allah zullen
zien.
In het openbaar lopen ze met hun hoofden fier in de lucht, de
mannen gekleed in nette witte dishdashas (op het platteland
misschien niet zo strak, maar wel net zo trots) en hun Omani
tulband vastgebonden naar de traditie van de verschillende
regio’s. De vrouwen dragen bloemrijke, kleurige jurken met
bijpassende hoofddoeken, die je doen denken aan Aziatische
landen ten Oosten van Oman.
Door de steeds moderner wordende maatschappij en de
nieuwe van mogelijkheden voor de snelgroeiende jongerensector, voelen velen dat hun culturele erfgoed, waarden en
levensstijl in de verdrukking komen. Materialisme,
persoonlijke ambities en individualisme vullen de
maatschappij. Internet, wereldwijde media via satelliet TV,
mogelijkheden voor allerlei banen, de hoop op een beter
leven door geld en groeiende interesse in een meer westerse
levensstijl leiden tot spanningen tussen de verschillende
generaties binnen de traditionele families.

Bid
dat God het snelle tempo van veranderingen in de
cultuur van Oman zal gebruiken tot Zijn eer. Bid dat de huidige
overgangsperiode ertoe mag leiden dat de Omanis de Waarheid
zullen zoeken en dat ze de vrijheid zullen vinden in Jezus Christus
en de volheid van het leven, die velen zoeken.
Veel van de Hadrami vrouwen kunnen niet lezen en schrijven. Bid dat ze visioenen zullen hebben en
dromen en dat de Heilige Geest hun harten en levens zal bewegen. ‘Dan zullen jullie zonen en
dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.’ Hand 2:17
Bid
dat jongens die de Islamitische scholen, of madrasas, bezoeken, zullen inzien dat wat zij
leren niet de waarheid is. 3 Johannes 3-4
Bid
voor niet-Jeminitische gelovigen dat zij de benodigde toestemmingen en
verblijfsvergunningen zullen mogen verkrijgen, die nodig zijn om te leven en werken in dit gedeelte
van het Arabische Schiereiland.
Bid
voor de kinderen als ze worden opgevoed in deze traditionele, strenge en conservatieve
maatschappij: dat ze mogen worden getraind in de wegen van onze Here Jezus.

Bid
voor open harten voor de boodschap van Jezus die ieder
kan horen door de christelijke media (TV, Internet, DVD’s, etc.).
Bid
dat de Omanis de nutteloosheid van het materialisme,
persoonlijke ambitie en individualisme zullen ontdekken.

Dag 19

Saoedi-Arabië – Bedoeïenen

Misfer komt uit een stam die besloten heeft buiten de steden te blijven wonen. Ze worstelen om
hun oude manier van leven te bewaren. Deze mensen, Bedoeïenen, worden zowel gerespecteerd
als op neer gekeken. De jongere generatie en degenen die er een modernere levensstijl op na
houden, kijken op hen neer. De oudere generatie en de mensen die hun nomadische achtergrond
willen behouden, respecteren hen juist.
Misfer voelt zich thuis in de woestijn, een thuis dat hij moet verlaten om werk te vinden. Sinds de
jaren 30 heeft de overheid de Bedoeïenen ontmoedigd een nomadisch leven te leiden. Zij
betaalden hen om zich in dorpen te vestigen en velen zijn naar de stad vertrokken om daar een
leven op te bouwen. Wanneer Misfer even niet in de stad hoeft te zijn, maakt hij een reis door de
woestijn van een halve dag naar een klein dorpje van 150 mensen. Wanneer hij de versierde tent
waar de mannen van het dorp bijeenkomen binnengaat, gaat iedereen staan. Hij gaat de kring rond
en kust wangen, geeft handen en wenst iedereen vrede, “Salaam Alaikum”, toe. Na het gastvrije
welkom met Arabische koffie, thee en dadels neemt men plaats rond een grote schaal met rijst en
geroosterd schapenvlees. De mannen in deze tent bevinden zich in een overgangsfase. Ook al
wonen ze tegenwoordig in huizen met satelliettelevisie, ze willen hun kinderjaren niet loslaten,
toen ze nog met hun kudde rondtrokken van oase naar oase.
Ofschoon ze herders zijn, staan ze bij dageraad op voor het Fajr-gebed en trekken daarna de
woestijn in om te gaan jagen voor het diner. Nadat ze rond het middaguur gestopt zijn voor gebed,
zetten ze een tent op en doen een dutje. Een paar uur later worden ze weer wakker om te bidden en
gaan ze weer verder met de jacht. Bij zonsondergang stoppen ze nog een keer om te bidden. Het is
niet hun dagprogramma dat bepaalt wanneer zij kunnen bidden, maar hun religie bepaalt hun
dagindeling.
Voor het slapen gaan, knielen zij
weer neer om Allah te
aanbiddeun handen, voeten en
gezicht gewassen. Een
Christelijke gast die met hen de
dag heeft doorgebracht, knielt
ook om te bidden. Hij bidt tot
God dat hij deze vrome en
aardige mannen mag begrijpen
en dat hij de juiste woorden mag
ontvangen om een op een
begrijpelijke manier te spreken
tot hen die zo anders leven en
denken dan hijzelf.
Bid
wanneer de Bedoeïenen door hun eigen rituelen God zoeken, zij de ware God mogen
vinden en Hem leren kennen door Jezus, de Messias.
Bid
dat als deze mensen gedwongen worden om hun nomadische bestaan te verlaten voor een
andere levensstijl, zij meer open komen te staan voor het verlossende nieuws van het evangelie.
Vraag erom dat iedere Bedoeïenen-knie zal buigen voor Jezus en iedere Bedoeïenen-tong zal
belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot glorie van de Vader. (Fill. 2:10)

Dag 20

Verenigde Arabische Emiraten – Ajami

Abdul Qader Mohammed heeft een drukke dag. Tussen vergaderingen door brengt hij een bezoek
aan zijn verschillende ondernemingen, die variëren van videotheek tot restaurant. ’s Avonds
ontspant hij zich samen met zijn vijf zonen en buren in zijn majlis (ontmoetingsruimte). Ze
drinken thee met melk en eten fruit. Alleen mannen zijn toegestaan in de majlis, die gebouwd is
aan de zijkant van Abdul’s ruime woning. Naast Abdul wonen zijn ouders, beiden ver in de
tachtig. Terugdenkend aan de tijd dat zijn vader en zijn ooms uit Iran naar de Verenigde Arabische
Emiraten kwamen, concludeert Abdul dat de
levensomstandigheden nu veel beter zijn dan toen,
voordat de Emiraten een land werden. Destijds kwam
het levensonderhoud van de familie van wat locale
handel en verkoop. Op dit moment heeft de hele
familie het economisch gezien veel beter gekregen en
zijn zij hoger op de economische ladder geklommen.
Abdul Qader hoort bij de Ajami. Dat zijn Arabieren die
al honderden jaren tussen Iran en het zuiden van het
Arabisch schiereiland heen en weer reizen. Zij zijn een
mix van Soennitische en Sjiitische moslims. Ofschoon
de Ajami’s oorspronkelijk uit Iran komen, zijn ze
inmiddels zo belangrijk geworden dat een van de zeven
Arabische Emiraten haar naam aan hen heeft ontleent
(Ajman).
Sommige van de Ajami-families behoren tot de top van
de zakenwereld en de politiek. Andere Ajami’s echter
hebben geen weelde en zelfs geen burgerschap, ook al
zijn ze in de Verenigde Arabische Emiraten geboren en
opgegroeid. De taal van de Ajami’s bindt deze
gemeenschap samen. Het is een mix van Arabisch,
Farsi en andere dialecten.
Abdul Qader’s vijf zonen en vier dochters spreken
Engels, Ajami, Arabisch, Farsi, één of twee Indische
talen en tenminste één Europese taal. Ondanks dat ze
grote invloed uitoefenen op de gemeenschap van hun stad, zijn ze in hun gebruiken en geloof erg
traditioneel en hechten ze veel waarde aan de Islamitische richtlijnen.
Bid
dat de Ajami hun innerlijke voldoening niet zullen halen uit materiële welvaart. Bid dat zij
niet zullen zijn als het ‘zaad dat neerkwam tussen het onkruid en de doornen’. Mensen die het
goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van dit leven en het verlangen naar
geld. (Matt. 13:22)
Vraag of de Ajami samen met ons de naam van God willen verhogen en dat we Zijn naam samen
aanbidden.
Bid
dat de enkele gelovige Ajami bemoedigd zullen worden door wat God rondom hen heen
doet, en dat zij Gods goede nieuws aan hun families zullen doorgeven.

Dag 21

Oman - Bedoeïenen

De Bedoeïenen in Oman zijn trotse en nobele mensen met de reputatie dat zij eerlijk en direct zijn.
Een Bedoeïenen sjeik vertelde eens trots aan een bezoeker over een strijd met een andere stam.
Zijn grootvader was de aanvoerder. “Zij kwamen op een dag dat onze mannen er niet waren en
namen onze kamelen, vrouwen en kinderen mee. Diezelfde nacht overvielen mijn grootvader en de
mannen van onze stam hen onverwachts en versloegen hen.” De sjeik vervolgde zijn verhaal en
vertelde dat zijn stam uiteindelijk vrede stichtte met de vijandige stam. “Mijn grootvader en hun
leider ontmoetten elkaar en sloten een ahd (verbond) met hen. Maar… ” zei de sjeik “er moet
bloed vergoten zijn om tot een ahd te komen. Daarom doodden ze een kameel en alle mannen aten
gezamenlijk daarvan. Ze kwamen overeen elkaar niet meer te bevechten.”
Naast de snelweg door de woestijn stopten enkele reizigers voor een klein winkeltje om wat
frisdrank te kopen. Een van hen sprak
Arabisch en raakte in gesprek met de
winkeleigenaar. De groep reizigers werd
vervolgens uitgenodigd om samen met een
groepje locale, jonge mannen wat koffie en
dadels te nuttigen. De Bedoeïenen staan
bekend om hun gastvrijheid en
vriendelijkheid. Een van de reizigers vroeg:
“Wat is het nieuws, wat is de informatie?”
Hij gebruikte de voor de Bedoeïenen
traditionele manier van vragen. Geheel
verrast riep één van de gastheren uit: “Hij is
een van ons! Hij kent onze manieren!”
Deze nieuwe vrienden brengen nog steeds
bezoekjes wanneer zij onderweg zijn en het
winkeltje passeren, altijd nieuws en
informatie uitwisselend.
De gebieden met Bedoeïenen bevinden zich
voornamelijk in wat altijd de geïsoleerde
delen van Oman zijn geweest. Deze
afgelegen plekken zijn nu met de rest van
het land en de rest van de wereld verbonden
door wegen. Veel van deze wegen worden
nu geasfalteerd en dat maakt het mogelijk dat andere Omani’s en ook buitenlanders steeds vaker
de Bedoeïenen bezoeken. Veel Bedoeïenen houden zich nog steeds bezig met het hoeden van
kamelen, het verbouwen van dadels en met de visserij, net zoals hun voorvaderen generaties lang
hebben gedaan. Sommigen van hen werken inmiddels echter in de hoofdstad Maskate, in de
Verenigde Arabische Emiraten, of in de olie- en gasindustrie van Oman. Veranderingen komen in
snelle vaart op de Bedoeïenen af.
Bid
dat de bedoeïenen, door alle opkomende veranderingen, meer toegang krijgen tot het
evangelie. Dat God’s liefde op een voor hen effectieve manier gecommuniceerd kan worden.
Bid
dat hun reputatie van eerlijkheid en directheid de Bedoeïenen naar de waarheid, Jezus, toe
zal trekken. (Ef. 4:21)
Bid
dat vriendschap met Christenen zal resulteren in een effectieve communicatie van het
evangelie.

Dag 22

Jemen – Mahra

Leila tilt met moeite een zak met graan op. Straks zal ze
het malen, nog steeds met hetzelfde gereedschap als haar
voorouders gebruikten. Er zijn weinig mannen in het
dorp. Velen van hen zijn uit de regio vertrokken om
elders, als arbeiders, werk te vinden. Ze trekken over het
gehele Arabisch schiereiland om te werken en het
verdiende geld sturen zij terug naar hun familie. De
moeder van Leila heeft, nu de mannen weggetrokken
zijn, veel invloed in de regio. Leila woont in de provincie
Mahra, gelegen aan de oostgrens van Jemen en de
noordkant van West-Oman. De Mahri leven aan beide
kanten van de grens tussen Oman en Jemen. Leila roept
haar moeder in het Mahri, een taal die behoorlijk
verschilt van de officiële taal van Jemen; het Arabisch.
Zou haar taal blijven bestaan? Leila heeft al Arabisch op
de markt horen spreken. Sinds de tijd dat de vijf tunnels
en de weg langs de zuidkust, die leiden naar haar stad,
gereed zijn gekomen, is de stroom van bezoekers
toegenomen. De isolatie van de mensen in Mahra lijkt
voorbij. Leila vraagt zich af wat de volgende verandering
zal zijn in haar leven. Ze is gefascineerd door de nieuwe
ideeën die naar haar stad komen. Een nicht van haar heeft
sinds kort satelliet-tv en ze kijkt graag naar de tvprogramma’s die daarop te zien zijn. Er is een heel
nieuwe wereld voor haar open gegaan die haar gedachten
niet loslaten.
Bid
voor de mannen van Mahra die naar het buitenland reizen om daar te werken. Dat zij in
contact zullen komen met volgelingen van Jezus, en dat zij de keuze maken Hem ook te volgen en
het evangelie mee naar huis te nemen, naar hun families.
Vader, wij prijzen U voor Uw
barmhartigheid en dat U
rechtvaardig oordeelt. U heeft
bevolen dat het goede nieuws over
het koninkrijk van God overal ter
wereld zal worden gebracht, zodat
alle landen het zullen horen. (Mat.
24:14) Afgelegen provincies zoals
Mahra zijn daarop geen
uitzondering.
Bid
dat terwijl de Mahri op
cultureel, sociaal en economisch
gebied beïnvloed worden, zij vooral
ook veranderd mogen worden door
geloof in Jezus Christus.

Dag 23

Ervaringen met bovennatuurlijke machten

Met z’n drieën zaten we in de woestijn te genieten
van Arabische koffie en thee, met dadels en koekjes
van gedroogde schapenmelk. Terwijl een van mijn
vrienden aan het koken was, spraken we over van
alles; van het wereldkampioenschap voetbal tot Bin
Laden en motorfietsen. Ons gelach verstomde
echter toen een ander onderwerp ter sprake kwam;
de wereld van het bovennatuurlijke. Vervloekingen,
toverspreuken en het boze oog zijn hier realiteit. En
van dien aard dat ze een diepe, onderliggende angst
oproepen. Een van mijn vrienden begon een verhaal
te vertellen.
Er was eens een groep mannen en een kleine jongen
die gezamenlijk in de woestijn wat zaten te eten.
Een magere, hongerige kat liep heen en weer, in
hoop dat er een restje eten naar hem toe gegooid zou
worden. De jongen keek weliswaar naar de kat,
maar gaf hem niets te eten. Vervolgens wendde hij
zijn blik van de kat af en at verder. Enige tijd daarna
bleek de jongen te stagneren in zijn ontwikkeling.
Lichamelijk groeide hij wel, maar verstandelijk niet.
Nu is hij een volwassen man die niet voor zichzelf
kan zorgen. Hij wordt nog steeds verzorgd door zijn
moeder en loopt, als hij aan haar weet te
ontsnappen, doelloos door het dorp. Hoe is dit zo gekomen? De kat uit de woestijn gaf de jongen
het boze oog. Hij sprak een vloek over hem uit omdat niemand zijn eten met hem wilde delen.
Velen hoorden dit verhaal aan en niemand heeft ooit getwijfeld aan haar waarheid.
Mijn twee vrienden vroegen of wij in de jinn (kwade geesten) geloven. Ik zei dat wij in Satan,
demonen en engelen geloven, maar dat er wat verschillen zijn in wat Moslims en Christenen
precies geloven. Ik vertelde het verhaal uit Markus 5 over de genezing van een bezetene uit het
land van de Gerasenen. Geen enkele boze geest kan de kracht van Jezus Christus weerstaan. Ik
legde uit dat er geen enkele macht in de hemel of op aarde is die ons van Zijn liefde kan scheiden
en dat we niet bang voor Satan hoeven zijn, omdat Jezus groter is. Een ieder over wie een vloek is
uitgesproken kan tot Jezus komen en vragen om bevrijding. Die persoon zal ook werkelijk
vrijgezet worden en nog veel meer goeds van God ontvangen.
Bid
dat de angst die mensen gebonden houdt gebroken wordt door de kracht van de
opstanding. Dat zij volmaakte vrijheid en zegen zullen kennen door het vertrouwen en aanbidden
van Jezus. De invloed van het boze oog is iets waar Arabisch Moslims iedere dag mee worstelen
en mee te maken krijgen.
Bid
dat de kracht en autoriteit van de Here Jezus iedere dag duidelijker mag worden over het
gehele Arabische schiereiland.
Bid
voor verlossing voor de Moslims op het Arabisch Schiereiland, zodat zij weten dat ‘Hij die
in u is, groter is dan die in de wereld is.’ (1 Joh. 4:4)

Dag 24

Jemen – Het Zuiden

Abdullah rijdt in zijn Land
Cruiser met airconditioning
langs de kust van Aden. In de
jaren ‘60, toen de Britten nog
steeds Aden ‘beschermden’,
heeft hij in Groot-Brittannië
gestudeerd. Hij is teruggekeerd
naar Aden om zich te
ontwikkelen tot een rijk
zakenman. Abdullah heeft
goede herinneringen aan de tijd
dat de Britten daar waren. Na
die tijd is de corruptie in Jemen
enorm toegenomen en, samen
met Abdullah, zijn er een hoop Jemenieten die deze ontwikkeling afwijzen, maar wat kunnen ze
doen? Abdullah is met het Christendom in aanraking gekomen, maar zit niet op een andere religie
te wachten. Hij is tevreden met de dingen die hij met zijn geld kan kopen en hoopt dat de moskee
die hij in zijn buurt gebouwd heeft hem een plek in de hemel zal bezorgen. E zijn maar weinig
invloedrijke mensen die Jezus kennen.
In Taiz, twee uur ten noorden van Aden, woont een andere
Abdullah. Hij is bestuurder van een klein busje en verdient
daarmee net genoeg om zijn vrouw en zes kinderen te
kunnen onderhouden. Soms pakt hij extra werk aan, zodat
zijn kinderen zich tijdens de eids (vakanties) niet hoeven te
schamen dat zij geen nieuwe kleren kunnen kopen. Enkele
jaren geleden kende Abdullah een buitenlander die hem
soms hielp, maar die is verhuisd. Toch heeft die
buitenlander iets bij Abdullah achtergelaten. Hij nam vaak
even de tijd om rustig met Abdullah te praten over het
belang van een persoonlijke relatie met Jezus. Na veel
gesprekken besloot Abdullah zijn leven aan Jezus te geven
en Hem te volgen, maar hij is te angstig om zijn geloof met
zijn vrouw of wie dan ook te delen.
Abdullah uit Taiz kent Christus. Bid voor de enkelen die,
net zoals hij, kracht nodig hebben om hun geloof te delen
met anderen. Bidt dat God hen helpt om hun angst te
overwinnen.
Vraag dat God aan Abdullah uit Aden laat zien dat zijn
goede daad (het bouwen van een moskee) voor God is als
een vuil vod; God tilt diegene op die alleen voor Hem neerbuigen en alleen Hem vrezen.
Dank u Vader, dat U een genadig en barmhartig God bent, terughoudend in woede en uitbundig
in liefde, een God die geen ellende wil geven, maar hoop. Moge de Zuid-Jemenitische Arabieren
weten dat U een liefdevolle God bent. (Jona 4:2)

Dag 25

Koeweit – Arabieren

Ahmed is opgewonden over de uitnodiging die hij zijn familie en christelijke vrienden heeft
gegeven om langs te komen in zijn chalet. Als zij bij zijn chalet aankomen zijn zij verbaasd over
wat zij daar zien: jet-ski’s, een boot en langs de kustlijn ruiters op paarden die door het water
galopperen. Pure rijkdom!
De mannen en kinderen haasten zich om aan de vele activiteiten mee te doen, terwijl de vrouwen
bij elkaar gaan zitten om te kletsen. Dit
is een familie uit Koeweit aan de
Arabische Golf, waar het voor de
vrouwen niet vreemd is om zich te
mengen met mannen en waar zij zelfs
buiten de deur mogen werken. Ze
kleden zich erg stijlvol, al zijn ze vaak
wel geheel bedekt.
Wanneer de avond aanbreekt, komen
er bergen eten te voorschijn. De
vrouwen zetten dat netjes in een rij op
tafel, terwijl dienstmeisjes druk bezig
zijn om te zorgen dat alles echt gereed
is. De familie en hun gasten begeven
zich naar de tafel om het eten rijkelijk
op hun bord te scheppen. Geleidelijk
aan raken de aanwezigen verzadigd en
worden de borden door de
dienstmeisje weggehaald. Dan begint
Ahmed’s vader te spreken. “We weten
dat jullie Christenen zijn en wij
Moslims – alhamdulillah (God zij
geprezen). We hebben dezelfde wortels en daarom moeten we elkaar begrijpen. We moeten van
elkaar leren, want dat is de enige manier om in vrede met elkaar te leven.”
Ahmed’s christelijke vrienden voelen zich ontmoedigd. Wanneer zal er een geestelijke honger
zijn? Wanneer zal er een verlangen zijn naar meer? Naar iets dat niet met geld gekocht kan worden
en wat niet met deze rijkdom verkregen kan worden? Zal er ooit echte honger zijn naar de ware
vrede?
Vraag dat de vrede van Christus mag regeren in de harten van de Koeweitse Arabieren.
Vraag dat de valstrikken van rijkdom de Koeweiti er niet van zullen weerhouden de Koning der
koningen te leren kennen. Bidt dat ze eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid zullen zoeken.
(Matth. 6:33)
Proclameer
dat de Arabieren in Koeweit, die voorheen in het donker wandelden, nu toegang
hebben tot de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus.
O Heer onze God, hoe geweldig is Uw naam over de gehele aarde! Als ik denk aan uw hemel, het
werk van uw vingers… Wat is de mens, dat U om hen denkt... Toch heeft U, God, de Koeweiti
bezocht. Trek hen, aan wie U Uw naam heeft geopenbaard, naar U toe.

Dag 26

Verenigde Arabische Emiraten – Baluchi

Mohammed en zijn vrouw Aisha zijn een jong Baluchi-stel die wonen in de Verenigde Arabische
Emiraten. Hun zoon houdt er van om met andere kinderen uit de buurt te voetballen. Binnenshuis
spreken zij Baluchi, daarbuiten spreken zij Arabisch. Ze wonen in Ajman, één van de armste
Emiraten in het land. Voorheen woonde het gezin van Mohammed bij zijn ouders, maar toen zij
door de overheid een stukje grond toegewezen kregen zijn ze verhuisd. De economische
veranderingen die in het land aan de gang zijn beïnvloeden ook sociale relaties.
De Baluchi is een bevolkingsgroep wiens leefgebied meerdere landen omvat, waaronder oost Iran,
zuidwest Pakistan en zuid Afghanistan. Jaren geleden
kwamen duizenden van hen naar het Arabisch
schiereiland en zijn nu geïntegreerd in verschillende
groeperingen van de Verenigde Arabische Emiraten.
Veel Baluchi hebben een paspoort van de Verenigde
Arabische Emiraten en worden in het land als
autochtoon geaccepteerd. Sommige van hen hebben
hoge posities in het leger of bij de politie. Anderen
hebben niet eens een paspoort en worden bidoen
(zonder) genoemd. De meeste Baluchi die in de
Verenigde Arabische Emiraten zijn geboren, zullen
spoedig het burgerschap krijgen.
Mohammed werkt in het grotere, meer ontwikkelde
emiraat Dubai. Hij werkt er hard en accuraat. Veel van
zijn collega’s komen uit India of Pakistan of zijn
Arabische emigranten. In de avonduren studeert
Mohammed Engels om zo zijn kansen op een betere
baan te vergroten.
Op een avond praat Mohammed na de les door met
enkele studenten en de buitenlandse docent. Ze hebben
het over dromen. Veel van de studenten beamen dat zij
vaak dromen en dat ze geloven dat hun dromen van
grote invloed in hun leven zijn. Een van hen vertelt
over een droom waarin hij rijkdom vindt door de
plaatselijke loterij te winnen. Een ander heeft
gedroomd dat hij zal gaan trouwen. Mohammed
vertelt dat hij andersoortige dromen heeft, maar hij deelt ze niet met de groep en ook niet met zijn
docent. De docent is iemand die hij kent als een pure Christen, niet iemand die alleen vanwege zijn
culturele achtergrond Christen is. Het semester eindigt echter voordat de twee over Mohammed’s
onuitgesproken dromen hebben kunnen praten.
Dank God dat Hij zich in dromen visioenen aan mensen openbaart, zoals Hij deed aan de
godvrezende Cornelis, beschreven in de Bijbel. Dank Hem dat Hij zijn genade ook aan
Mohammed en andere Baluchi zal tonen.
Bid
dat Mohammed en anderen, die net zoals hij spirituele dromen hebben, geen angst zullen
voelen om deze dromen met een Christen te delen.
Spreek dank uit aan de Heer, want Hij is goed! Zijn genade duurt tot in eeuwigheid en reikt uit
naar de Baluchi. (Psalm 106:1)

Dag 27

Oman – Dhofari

Tiaba is een 26-jarige lerares die houdt van haar baan op de openbare school. Ofschoon ze de
bergen mocht verlaten om te gaan studeren aan de universiteit in de ver gelegen hoofdstad, mag ze
niet op bezoek bij haar buren voor het geval er niet-verwante mannen in het huis wonen. Ze zou
ook heel graag de buitenlandse vrouw, die aan het einde van de straat woont, bezoeken maar ook
dat is niet toegestaan. Dus als ze niet aan het werk is, vult ze haar tijd met het kijken naar TVprogramma’s, met name soaps en kookprogramma’s.
Dhofar is het zuidelijke gebied van Oman en het thuis van talrijke stammen. De Dhofaren zijn zeer
gastvrij en makkelijk in de omgang. Een buitenlandse bezoeker, die door vele landen gereisd had,
omschreef hen als de meest vriendelijke mensen die hij ooit tegengekomen was. Ze hebben sterke
familiebanden en de eer van de stam en loyaliteit zijn zeer belangrijk. Oorspronkelijk woonden de
Dhofaarse moslims in de bergen of langs de kust, waar ze vee hielden of vissers waren. In huis
spreken zij inheemse talen, vaak alleen te verstaan door de andere stamgenoten. Deze isolatie, die
het gevolg is van de uitgestrekte woestijn en de bergen, heeft er toe geleid dat zij hun traditionele
cultuur hebben kunnen behouden. Dit is de reden waarom ze vaak niet begrepen worden en
waarom andere Omanis op hen neer kijken. Vandaag de dag trekken velen van hen dichter naar de
stad, waar onderwijs voor hun kinderen beschikbaar is.
Bid
voor de Dhofaren om de waarde van de familie, eer en loyaliteit in de Bijbel te zien en dat
dat hen naar Jezus zal trekken.
Bid
dat er voor diegenen die dichter naar de stad trekken er meer gelegenheden komen om het
goede nieuws te horen.
Dank God
dat noch de uitgestrekte woestijn, noch de bergen, noch isolatie de mensen van
Dhofari kunnen scheiden van de liefde van God. Romeinen 8:39.

Dag 28

Jemen – Socotran

De jonge vissersman haalt rustig zijn net uit de war, trots
op de vangst die hij gisteren heeft kunnen verkopen. Hij
gebruikt dezelfde vistechniek die zijn voorouders al
eeuwenlang gebruikten. Zijn vissershuri (smalle
vissersboot) heeft hij van zijn vader geërfd. De taal die hij
spreekt als hij zijn zoon instrueert, maakt een bezoeker
zich er van bewust dat hij geen Arabier is. Hij komt
oorspronkelijk van het eiland Socotra, voor de kust van
Jemen. Zijn eigen taal is Soqotri.
Om hem heen zijn exotische planten en loofbomen die
inheems zijn voor het eiland. Drakenbloedbomen en
wierookstruiken markeren het landschap. Er zijn strenge
regels opgesteld, omdat milieudeskundigen de unieke planten
aldaar proberen te beschermen. Met de komst van
vliegverbindingen naar het eiland, bemerkte de vissersman een
verandering in zijn leven. Op de markt is steeds meer voedsel te
vinden dat niet op het eiland groeit. En er zijn tegenwoordig
scholen op het eiland, evenals gezondheidszorg. De vissersman
verbaast zich over de toeristen die naar het eiland komen. Hij
observeert hun vreemde manier van kleden en hun buitenlandse
tongval. Ze brengen nieuwe ideeën en rare manieren met zich mee.
Sommigen negeren hem of staren juist naar hem, zoals iemand
naar een interessant standbeeld kijkt. Anderen lachen naar hem en
zeggen gedag. Hij merkt dat ze graag een praatje met hem zouden
maken, maar de taalbarrière creëert een enorme afstand.

Bid
dat het feit dat God in de behoefte van ieder levend
schepsel voorziet en zo de Socotranen hun vlees of vis in ieder
seizoen vinden, ze met hun ogen de Gever van al het goede
zullen herkennen.
Bid
dat de Socotranen als ze in aanraking komen met
nieuwe ideeën en manieren, open mogen zijn voor Gods
waarheid en dat Hij ze mag beschermen tegen de slechte
invloed van de wereld. Heer God, bereid de weg voor, zodat
iedereen Uw Zoon zal kennen.
Bid
dat God door dromen en visioenen tot hen spreekt en
dat Hij mensen naar hen stuurt die Hem kennen en van Hem
kunnen getuigen.

Dag 29

Saoedi-Arabië – Arabieren

Dag 30 / 31

De Kerk

Eén van de twintig parfumwinkels in het vijf verdiepingen tellende winkelcentrum van het grote
winkeldistrict is vol met vrouwen, bedekt van top tot teen in het zwart. Een nieuwe parfum wordt
die dag gepresenteerd en iedere dame wil de eerste zijn die haar man doet duizelen met het nieuwe
luchtje. Een Indiase man achter de kassa (een van de meer dan 5 miljoen gastarbeiders die de
economie van Saoedi-Arabië dienen) biedt een dame haar eerste proefmonster aan. Het is ’s
morgens kwart over elf en spoedig zal het winkelen ophouden vanwege het middaggebed. Als de
gebedsoproep klinkt sluit iedere winkel, terwijl de mannen zich naar de moskee begeven voor het
oodoo (wasritueel) en het gebed.
De dame heeft haar chauffeur al met haar
mobiele telefoon gebeld. Hij heeft de auto
gestart en de airco aangezet zodat het
aangenaam aanvoelt ten opzichte van de
middaghitte. Als een zwart spook gaat ze
achterin zitten en vertrekt naar huis. Na
de lunch en een dutje zal ze haar 12 jaar
oude zoon helpen met het uit het hoofd
leren van de Qur’an, hopend dat hij de
wedstrijd op school zal winnen. Ze vraagt
zich af of hij de familie eer zal brengen;
zal hij naar de universiteit gaan net als
zijn vader? Zal ik voor hem een goed
meisje vinden waar hij mee kan trouwen?
Dit is een glimp van het leven van de 18
miljoen Saoediërs die in Saoedi-Arabië
leven. Het leven gaat steeds sneller omdat
satelliettelevisie, internet en buitenlandse
vakanties de Saoedische cultuur tot de
kern opensnijden. Ondanks een
weelderige levensstijl gaan vele Saoediërs
gebukt onder de onderdrukking van de
zeer strikte Wahabi Islam. Olievoorraden
kunnen simpelweg de leegte binnen de godsdienst in iemands leven niet vullen. Ouders tobben
met de vraag hoe hun kinderen op te voeden in een zo snel veranderende wereld. Kinderen en
tieners worden heen en weer geslingerd tussen hun ‘grootouders’ manier van leven en de snelle
MTV-generatie.

“Salaam Alaykum” groet de gelovige van
middelbare leeftijd aan allen wanneer hij de
diwania (een aparte woonkamer waar
mannen bij elkaar komen) binnen komt. “Wa
alaykum Al-Salaam” antwoorden de mannen,
die op kussens langs de muren zitten, in koor.
De mannen gaan staan terwijl de bezoeker de
kring rondgaat en ieder van hen begroet met
een kus. Uiteindelijk gaat hij zitten op de
ereplaats, het verst verwijderd van de deur.
Voor de meeste mannen in deze kamer is dit
de eerste keer dat zij deze man ontmoeten.
Toch raken ze snel met hem in levendige
discussies verwikkeld, wisselen ze verhalen
uit en blijken ze veel gemeen te hebben met
de anderen. Ze horen verhalen over het zien
van Jezus in visioenen, het zien van Zijn
kracht in hun leven en dat ogen geopend zijn
voor de leegte van hun leven dat zij hiervoor
leefden. Een golf van adrenaline vult de
aderen van enkele buitenlanders in de kamer.
Dit is het moment waar zij al jaren naar
verlangden en hoopten mee te mogen maken.
En nu is het dan eindelijk zover, het is alsof
zij dromen: een groep plaatselijke gelovigen delen enthousiast met de anderen hoe hun leven is
aangeraakt door Jezus. Kan dit het begin zijn? Zullen deze gelovigen de grondleggers zijn van het
lichaam van Christus?
Nu, minder dan twee jaar later, zijn de meeste van degenen die in de diwania aanwezig waren,
gevallen of weggerukt. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun oude levenspatroon, vervuld met
bitterheid, jaloezie en desillusie. Anderen zijn afgeschrikt door de vervolging van hun familie.
Weer anderen hebben het gewoon druk en zijn afgedreven van hun nieuw ontdekte schat.
Van het evangelie van Lucas weten we van de verschillende bodems waarop het zaad terecht
kwam – de weg, rotsen, doornen en de goede grond.

Bid
dat de Saoedi Arabiërs gaan inzien dat het vertrouwen op de welvaart en het leven in de
overvloed van hun rijkdom hen bij God geen genade zal schenken.

Bid
dat Jezus de kerk op zal richten en dat de poorten van de hel daar niet de overhand over
hebben en dat degenen die geproefd en gezien hebben dat de Heer goed is, weer terugkeren naar
Zijn goedheid.

Bid
dat de Saoediërs de vrijheid, die Christus kan brengen, zullen ervaren en dat ze bevrijd
worden uit de banden van de Wahabi Islam en het materialisme.
Bid
dat de enkele Saoedische gelovigen continu vervuld blijven van de vreugde van Zijn
verlossing en dat zij gesterkt worden door de Heilige Geest. Zo zullen zij tegenstanders Zijn
wegen leren en zondaren zullen tot Hem bekeerd worden. Psalm 51: 12, 13

Bid

dat Zijn woord wordt geplant in de goede grond (Lucas 8: 5-8)

Bid
dat de kerk zal herkennen, haar verantwoordelijkheid zal nemen en boete doen voor de
zonde die komt van binnen uit het hart van de mens; zonden zoals bitterheid, jaloezie, leugens en
teleurstelling.
Bid
dat de naam van God geëerd wordt in de harten van de mensen op het Arabisch
Schiereiland en dat velen elkaar zullen ontmoeten in een gemeente.

Bidden voor – Geven aan – Gaan naar
het Arabisch Schiereiland

Informatiebronnen
Operation World
Voor meer gebedsinformatie van de gehele wereld ga naar: http://www.gmi.org/ow/

Bidden

Adopteer een volk (of land)

Het belangrijkste dat u kunt doen, is aanhoudend bidden voor het AS. Als u nog niet wekelijks een
update van gebedspunten ontvangt (alleen in het Engels); bezoek dan www.pray-ap.info en meldt
u aan! Maak ook anderen attent op de Nederlandse en Engelse website en roep hen op om te
bidden voor het AS.

Een kerkgenootschap of gemeente wijdt zich toe om al het mogelijke te doen om hun
geadopteerde bevolkingsgroep te bereiken, dit in samenwerking met een zendingsorganisatie van
hun keuze. Alle adopterende kerken komen overeen om op goede informatie gebaseerde,
eensgezinde, gebedspunten door te geven aan hun mensen. Afhankelijk van de gekozen
zendingsorganisatie kan een kerk ook gevraagd worden om de pogingen om de mensen te bereiken
te financieren of om in personeel te voorzien om de mensen te bereiken.
http://www.adopt-a-people.org

Joshua Project
Joshua Project streeft ernaar die bevolkingsgroepen te identificeren die de laagste
vertegenwoordiging van Christenen in hun midden hebben en stimuleert het stichten van kerken in
alle etnische groeperingen waar nog geen kerken zijn. http://www.joshuaproject.net

Ethnê to Ethnê
Het gehele lichaam: alle ethnê werken samen om de rest van de ethnê te bereiken. Bijbelse taal:
weerspiegeling van een mondiale vereniging van alle gelovigen en mensen. Grote Commissie
Transformatie: Andere ethnê die met ons mee gaan doen om de transformatie van onze naties en
onze wereld te bewerkstelligen. http://www.ethne.net

Dromen en visioenen
Al eeuwenlang komt een bepaald fenomeen voor in de Moslimwereld. Mannen en vrouwen zijn,
zonder enige kennis van het evangelie en zonder enig contact met Christenen, voor altijd
veranderd, nadat zij een visioen over Jezus Christus hebben gekregen. Berichten van dergelijke,
bovennatuurlijke verschijnselen komen vaak vanuit ‘gesloten’ landen, waar het prediken van het
evangelie verboden is en waar bekering tot het Christendom kan leiden tot de doodstraf. Het lijkt
erop dat deze dromen vooral ervaren worden door diegenen die er oprecht naar zoeken God te
kennen en Hem te behagen. Wij hebben besloten om enkele van deze verhalen te verfilmen en te
gebruiken als een getuigenis voor alle moslims over de gehele wereld. Deze getuigenissen zijn
beschikbaar in verschillende gesproken talen en met Nederlandse ondertiteling.
http://www.dreamsandvisions.com/english

Magdalena – Bevrijd van schaamte
Deze film vertelt het verhaal van Jezus’ leven, dood en opstanding vanuit het oogpunt van een
vrouw. We vertrouwen erop dat door deze film Zijn veranderingskracht in de harten van
Moslimvrouwen zal doorgaan. http://www.magdalenamovie.com

Geven
Zoals u wellicht in deze gebedsgids al heeft gelezen, kunt u zien dat God aan het werk is in ieder
thuisland van de Islam. Zijn Koninkrijk groeit iedere dag doordat mensen Jezus’ boodschap
ontdekken. Dit gebeurt doordat Gods mensen bidden, door zendelingen die het goede nieuws met
hen komen delen, door christelijke radio, televisie, Internet en doordat het gedrukte Woord
beschikbaar gemaakt wordt in ieder land.
Manieren waarop u financieel kunt helpen:
•
Ondersteun een Christelijke werker op het AS.
•
Ondersteun radio-, tv- en/of internet bedieningen.
•
Ondersteun Bijbels en christelijke boeken en de distributie hiervan.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met een zendingsorganisatie verbonden met het AS
of stuur een e-mail naar PTAP@srginc.org. Zie ook http://www.apinfo.eu

Gaan
Een groeiend aantal zendingsgenootschappen heeft werk in het AS. Meestal hebt u een of andere
baan nodig om daar fulltime te kunnen blijven. Universiteitsstudenten kunnen een jaar of twee van
hun studie in het AS doen. Bent u een ervaren werknemer (kan bijna alles zijn), dan is er
waarschijnlijk wel een mogelijkheid in een van de landen. Als ‘zendeling’ in het AS te werken,
betekent dat u een Christen bent met een baan en die heel graag over Jezus wil delen met de
anderen om hem. De volgende stap is om te gaan praten met een zendingsorganisatie om te kijken
welke mogelijkheden er eventueel voor u zijn.

