
Gebedspunten en vragen naar aanleiding van de presentatie door  

Open Doors op de 24+-avond van 20 februari 2017 

 

Gebedspunten voor IRAK  

 

• Vorige maand is Ruud de Haan in Irak geweest en ontmoette hij in Erbil een katholieke 

priester en een monnik. Beiden gevlucht uit Qaraqosh. Met hulp van Open Doors zorgt 

hun kerk voor 840 gezinnen die in niet-afgebouwde appartementen onderdak vinden.  

De monnik vertelde over alles wat hij had gezien bij de vlucht uit Qaraqosh en de 

erbarmelijke noodopvang in de eerste periode: ‘Ik zal altijd een gat in mijn hart houden 

van wat ik heb gezien en meegemaakt.’ De inzet van de kerken is cruciaal voor de opvang 

van vluchtelingen, maar het vraagt een bovenmenselijke inspanning.  

• Christenen in de vluchtelingenopvang zijn de wanhoop nabij. Hun dorpen en steden 

liggen in puin. Waarom zou je teruggaan, vragen de meeste vluchtelingen zich af. Hun 

eigendommen worden ingenomen door moslims. Gezinnen en families zijn uit elkaar 

gerukt en verstrooid over de hele wereld. Bijna niemand wil blijven; dagelijks vertrekken 

honderden van hen naar het buitenland. Een vader van een groot gezin zei, waar zijn 

kinderen bijzaten: ‘Onze toekomst is één grote mislukking!’  

Bid voor deze vluchtelingen voor een nieuwe hoop in een hopeloze wereld. 

• Ondanks alle ellende zijn de kerken in Noord-Irak volop bezig ‘kerk te zijn’. Ze houden 

vast aan hun geloof in Christus, en delen uit naar geloofsgenoten en anderen die 

dringend hulp nodig hebben.  

Bid voor deze kerken in Irak. 

• Een priester verwoordde wat veel IDP’s (Internally Displaced People). ‘IS kan verslagen 

worden maar hun gedachtengoed blijft bestaan en zal zich herhalen. En wat ons is 

overkomen kan ook bij jullie in het westen gebeuren.’  

 

Vragen om zelf over na te denken en/of met anderen te bespreken 

 

• Heb je er wel eens over nagedacht hoe christenvervolging in Nederland eruit zou 

zien? 

• Waar verstop ik mijn bijbel?  

• Met wie en waar zou ik samenkomen?  

• Is mijn geloof sterk genoeg om een kort of lang verblijf in de cel te overleven?  

• Wat doe ik als mijn gezin wordt bedreigd?  

• En u en jij en ik ?  

• Kunnen wij dankbaar zijn onder alle omstandigheden ?  

 

 


