
“Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is.” Heb 13:3www.persecutionsa.org

Ap
ril

 20
21

“WAAR ONS GELOOF VERSTERK WORD”
NOORDELIKE NIGERIË

DI
E

VA
N 

DI
EStem  MartelareStem  Martelare



www.persecutionsa.org

T een 4vm. op die oggend na 
‘n plaaslike verkiesing in Jos, 
Nigerië, is Ibrahim wakker 

gemaak deur iemand wat aan sy 
kamerdeur hamer. “Hulle het gekom!” 
het sy broerskind uitgeroep. “Hulle het 
begin!” 

Die 2008-verkiesings het baie 
verdeeldheid veroorsaak. Selfs voor die 
resultate bekend gemaak is, het lede van 
die oorheersend Moslem Hausa-Fulani 
meerderheid protes aangeteken teen 
die Christelike kandidaat se verwagte 
oorwinning.

Ibrahim het uit die bed gespring. 
Hy het geweet sy broerskind se 
waarskuwing het beteken dat 
Christene in die stad, waar hy as ‘n 
verskiesingswerker dien, aangeval word. 
Gelukkig was sy vrou, Ana, veilig by die 
huis in ‘n ander stad.

Teen die tyd dat Ibrahim uit sy 
kamer gekom het, is sy broerskind 
reeds weg en het hy opgemerk dat die 
aangrensende huurders ook weg was. Hy 
het geweervuur gehoor en rondom hom 
gekyk en mense gesien weghardloop. 
Ibrahim het egter in die rigting van die 
geweervuur gehardloop om self die 
aanvallers te sien.

“Wat ek gesien het was skrikwekkend,” 
het hy gesê. ‘n Parade van Islamitiese 
Fulani militante, gewapen met stokke, 
kapmesse en gewere, het gedreunsang: 
“Allahu akbar! Kom laat ons Djihad”  (veg 
teen die vyande van Islam).

Ibrahim het teruggehardloop na sy 

woonplek om sy bure te help beskerm. 
Hy en ander Christene het vroue gehelp 
om in ‘n kerk weg te kruip, paaie met 
enige iets wat hulle kon vind te versper 
en die naderende bende met klippe 
bestook om hulle te stuit.

“Ons het probeer om hulle aantog te 
stuit”,  het Ibrahim gesê. “Ek het gedink: 
‘Met hierdie paar mense, sal hulle nie net 
bo-oor ons loop nie?’ Ek het geweet God 
is met ons.”

Terwyl Ibrahim verby ‘n brandende 
huis loop, het hy kinderstemme gehoor. 
Hy het sy baadjie se kappie oor sy 
mond getrek en die rookgevulde gebou 
binnegegaan. Terwyl hy deur die huis 
loop, het hy die silhoeëtte van twee 
mans wat in ‘n hoek hurk, opgemerk. 
Een van die mans in die hinderlaag het 
Ibrahim in die gesig geskiet. “Ek het ‘n 
harde geluid gehoor en op die grond 
geval,” het Ibrahim gesê.

Hy was in erge pyn en het sy gesig 
met sy hande bedek. ‘n Jongman wat 
die geweerskoot gehoor het, het gou 
tot sy redding gekom. Hy was nie in 
staat om Ibrahim te dra nie en het sy 
byna lewelose liggaam gesleep totdat 
drie ander mense opgedaag het en 
hom gehelp het om Ibrahim tot by ‘n 
mediese kliniek te dra waar doktors hom 
gestabiliseer het.

Nadat hulle hoop verloor het op sy 
oorlewing, het hulle hul gewend na 
ander slagoffers van die aanval wat ‘n 
beter kans op oorlewing getoon het. 
Een verpleegster wat egter opgemerk 

het dat Ibrahim lewe toon, het vir hom 
medikasie gegee, die bloeding gestop 
en sy wonde behandel. Hy en drie ander 
skietslagoffers is later na Jos University 
Teaching Hospital geneem waar Ibrahim 
se suster by hulle uitgekom het.

Toe kry hulle die slegte nuus: ‘n CT-
skandering van Ibrahim se skedel het 
getoon dat hy nooit weer sou kon sien 
nie. Ibrahim het in trane uitgebars, maar 
sy suster het hom vinnig gerus gestel. 
“Het jy God vergeet?” het sy gevra.

Ibrahim het in sy hospitaalbed sy lewe 
ten volle aan Christus oorgegee. “Ek was 
nie weergebore voor die aanval nie en ek 
het my sig verloor,” het hy gesê. “Ek het 
my lewe vir Christus gegee na die aanval. 
Ek kyk nie een oomblik terug nie.”

Kyk na God 
Die onluste in Jos het gestop toe die 
Nigeriese regering die weermag ontplooi 
het om orde te herstel. Ongeveer 761 
mense, beide Christene en Moslems, is 
dood en honderde meer is beseer. Bykans 
10,000 mense het uit hulle huise gevlug 
wat saam met kerke, moskees en skole 
aan die brand gesteek is. Ibrahim weet tot 
vandag toe nie wat met die kinders gebeur 
het wat hy uit die brandende huis probeer 
red het nie.

Na ‘n maand in die hospitaal, is hy 
uiteindelik ontslaan. So gou as wat hy in 
staat was, het hy kerk toe gegaan. Die 
eerste boodskap wat Ibrahim gehoor het, 
het gehandel oor bitterheid en hoe ons 

Sien
sy Vyande in ‘n 
Nuwe Lig
Ibrahim Izang Aziobo het soveel Christene as wat hy kon probeer red uit ‘n aanval deur plaaslike Moslems. 
Alhoewel hy sy sig in die proses verloor het, het hy ‘n duidelike visie gekry van hoe om sy vyande lief te hê.
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“Ek was nie weergebore voor die aanval nie en ek het my 
sig verloor. Ek het my lewe vir Christus gegee na die aanval 

gebeur het. Ek kyk nie een oomblik terug nie.”

diegene moet vergewe wat ons leed 
aandoen. Hy het wraaksugtig gevoel na 
die aanval, maar het van plan verander 
na die boodskap. “Die boodskap het my 
regtig perspektief gegee,” het hy gesê. “Ek 
het gesien dat die beste ding vir my was 
om te vergewe, en ek het vergewe.”

Met stygende mediese rekeninge 
het Ibrahim en sy vrou na die aanval 
finansieel swaargekry. Hulle het nie 
baie hulp van familie gekry nie en 
noodleningsorganisasies het hulle versoek 
om hulp geïgnoreer. “Om nie bystand 
te kry nie, was vir my ‘n laagtepunt,” het 
Ibrahim gesê. “Daar was organisasies wat 
met my onderhoude kom voer het. Baie 
mense het gekom en gegaan, ek het hulle 
nooit weer gesien nie.”

Ibrahim het Braille geleer gedurende 
hierdie tyd en bemoediging in ‘n Braille 
weergawe van die Bybel gevind. “Ek het 
sterk daarop staat gemaak,” het hy gesê. 

“Ek het voorheen niks in die Bybel verstaan 
nie. Dit was hierdie wat my gemoedsrus 
gegee het.”

Toe SVM Ibrahim in 2019 ontmoet 
het, het hy en sy familie in ‘n bouvallige 
huis gewoon en sy kinders kon nie skool 
bywoon nie omdat Ibrahim nie kon werk 
en skoolgeld betaal nie. SVM het hulle 
met behuising, skoolfonds, klere en ‘n 
maandelikse bedrag vir kos en ander 
benodighede, gehelp. Ons beplan ook om 
Ibrahim en sy vrou te help om ‘n besigheid 
te begin sodat hulle hulself kan onderhou.

Ibrahim vra dat mense vir sy 
voortdurende herstel en volharding 
in geloof sal bid. Hy weet dat nog ‘n 
Islamitiese aanval enige tyd weer kan 
gebeur, maar nou weet hy dat hy nie alleen 
is nie. Hy was aangeraak om van ‘n SVM-
werker te hoor dat Christene rondom die 
wêreld vir hom bid.

“Gee die groter liggaam van Christus 
vir my om?” het Ibrahim gevra. “Sjoe. Ek is 
baie bly, ongelooflik bly. Ek vind vreugde 
daarin om deel van die familie van Christus 
te wees.”

    Ibrahim is ‘n tweede keer deur Islamitiese Fulani militante gekonfronteer, maar hulle het hom 
laat gaan toe hulle besef hy was blind. Hy het Braille geleer wat hom kon help om die Bybel te lees.

MALI: Switserse Sendeling Tereggestel
Die Switserse sendeling, Beatrice Stockli, is verlede Oktober 
deur Islamiete vermoor nadat sy vir meer as vier jaar gevange 
gehou was. Beatrice het in 1998 in Mali gearriveer as deel 
van ‘n sendingspan en, nadat sy hegte bande met ‘n pastor 
se familie gebou het, het sy besluit om in Timboektoe aan 
te bly. Alhoewel haar bedieningswerk nie met ‘n kerk of 
sendinggroep verbind was nie, het sy voortdurend Christelike 
traktaatjies in die stad uitgedeel en is dikwels opgemerk waar 
sy met smouse en ander van die plaaslike mark praat.

Sy is in April 2012 deur Islamiete ontvoer en vir 10 dae 
aangehou voordat sy vrygelaat is. Sy het na die ontvoering 
vir ‘n kort rukkie na Switserland teruggekeer en weer ‘n 
paar maande later teruggegaan na Mali, teen die wense van 
haar familie en die advies van die Switserse regering. Ter 

verduideliking vir haar terugkeer na Mali, het sy Galasiërs 2:20 
aangehaal – “Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie 
maar Christus leef in my ...”

Beatrice het haar onafhanklike bedieningswerk voortgesit 
tot 8 Junie, 2016, toe sy van haar huis ontvoer is en deur lede 
van al-Kaïda in die Islamitiese Maghreb, gyselaar gehou is. 
Die militante het verskeie gyselaars vroeg in Oktober, 2020, 
vrygelaat, maar Beatrice was nie een van hulle nie. Een van 
die vrygelate gyselaars het berig dat Beatrice weke tevore 
deur lede van die Jama’at Nasr al-Ilsam wal Muslimin (JNIM) 
terroriste organisasie, tereggestel is.

“Haar dood, in ons opinie, is die van ‘n martelaar wat volhard 
het deur haar Christelike geloof en geweier het om haar geloof 
in Jesus te versaak,” het ‘n Christenkontak in Mali gesê.
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P astor Timothy Umaru en verskeie 
ander mans het deur die nag 
en oggend van 11 Maart, 2019, 

wag gestaan by die ingang van hulle 
Nigeriese dorp. Hulle was op die uitkyk 
vir enige teken van die Fulani Islamitiese 
militante wat ‘n paar dae voorheen ‘n 
aangrensende dorp aangeval het.

Toe, met sonsopkoms kort na 6vm, 
het hulle gille en geweervuur in die dorp 
agter hulle begin hoor. Dorpenaars het 
in alle rigtings gehardloop terwyl die 
lug met rook van brandende huise gevul 
raak.

Die militante het die dorp van ‘n ander 
ingang binnegedring en Timothy het 
hulpeloos gevoel terwyl hy aan sy familie, 
sy kerk en sy oorwegend Christelike dorp 
gedink het. “Alhoewel die Bybel ons 
waarsku dat hierdie dinge sal gebeur, was 
my eerste vraag wat ek in alle eerlikheid 
gevra het: ‘God, waar is U?’

Timothy se vrou, Rifkatu, en hulle 
3-jarige kleindogter, Uma, het pas klaar 
met hulle hoofpastor se familie by die 
kerk gebid toe die aanval gebeur het. 
Rifkatu het die geweervuur en gille 
gehoor toe sy met Uma uitstap om vars 

    Timothy was tot die 2019-aanval 
die hulppastor by sy kerk. Vandat die 
hoofpastor nie meer daar is nie, het 
Timothy in sy plek oorgeneem.

lug te skep.
Nadat sy Uma vinnig in haar arms 

opgetel het en terug in die kerk 
ingehardloop het om almal te waarsku, 
het Rifkatu en die ander haastig die 
pastor se huis verlaat omdat hulle geweet 
het ‘n teiken sou wees vir die radikale 
Islamiete. Sy het so vinnig as wat sy kon 
met die kleuter in haar arms gehardloop 
en het herhaaldelik gestruikel. Hoe moeër 
sy geword het, hoe banger het sy geword. 
Om ‘n ander dorpenaar te sien wat 
geskiet word, het haar vrees net vererger. 
“Die vierde keer wat ek geval het, kon ek 
nie weer opstaan nie, my liggaam was 

swak, ek kon Uma nie meer dra nie,” 
herinner sy haar.

Toe ‘n jongman, wat ook van die 
militante weggevlug het, sien hoe 
Rifkatu sukkel, het hy Uma by haar gevat 
sodat hulle na veiligheid kon hardloop. 
Die jongman het ook gou moeg geword 
om die kind te dra en het besluit om 
haar in die bos weg te steek en verder 
op sy eie te hardloop. Rifkatu het vooruit 
gehardloop totdat sy skuiling in die 
bos kon vind. “Ek weet nie hoe God 
dit gedoen het nie,” het sy oor haar 
ontvlugting gesê. “Ek het ‘n plek gevind 
en weggekruip. Ek het daar tot die 
oggend plat gelê.”

Rifkatu het so ver gehardloop dat sy 
nie die pad terug huis toe kon onthou 
nie. Toe sy gevoel het dat dit veilig was, 
het sy die lang pad terug aangedurf en 
teen 10vm. die volgende oggend die huis 
bereik. Sy het dadelik gevra of iemand vir 
Uma gesien het.

Sy hoor toe dat Uma doodgemaak 
is, dat haar liggaam gevind is saam met 
ander wat deur die militante geskiet is. 
Die hoofpastor se vrou, saam met wie 
Rifkatu gebid het, is ook tydens haar 
ontvlugting dood. Sy en Uma was onder 
die meer as 70 dorpenaars wat in die 
aanvalle dood is.

Timothy en Rifkatu se vier kinders, 
insluitende Uma se ma, was gelukkig nie 
in die dorp tydens die aanval nie. Die 
familiehuis, wat op die buitewyke van die 
dorp geleë is, was ook nie beskadig nie.

4
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Tel die Stukke op 
Die familie het ongeveer ‘n week later 
na ‘n ander dorp gereis waar hulle drie 
maande spandeer het en oor Uma se 
dood gerou het en van die trauma van 
die aanval herstel het. Rifkatu het erge 
nagmerries en angsaanvalle gekry, sy was 
ook baie diep bedroef. Maar, deur gebed, 
Bybellees en tyd met haar familie, het 
sy sterker gegroei en haar droefheid het 
meer draaglik geword. 

Hulle het teen einde van Junie 
teruggekeer huis toe om hulle kerk 
te help herstel .Die grootse gedeelte 
van die kerkgebou, insluitende al die 
musiekinstrumente was verbrand, en die 
pastorie was ook heeltemal vernietig. Bo 
en behalwe dit, het die hoofpastor die 
dorp verlaat, omdat hy bedroef oor sy 
vrou se dood en deur skuld oorstelp was 
omdat hy oorleef het.

Timothy het sedertdien as hoofpastor 
oorgeneem, maar sukkel in sy mentor 
se afwesigheid soos baie in die kerk 
ook voortdurend sukkel met hulle eie 
pynlike verliese. Verskeie lidmate het 
hulle eggenote verloor en baie leef nou 
in armoede. “Mense is nou gespanne en 
baie vreesbevange,” het Timothy gesê. 
“Die geringste dingetjie wat sou gebeur, 
laat mense begin hardloop. Maar ons 
bemoedig hulle.”

Timothy, sy familie en die kerk het 
deur dit alles bemoediging deur Christus 
gevind. “Hy het ons gehelp om te 
verstaan dat hierdie gebeure dinge is 
wat sal verbygaan,” het Timothy gesê. 
“Wat ook al vandag mag gebeur, sal môre 
verby wees. Wat ons in hierdie gebeure 
versterk het, sal ons storie word. Ons het 
geloof dat Christus eendag sal wraak 
neem.”

Timothy se familie rou steeds oor 
diegene wat in die aanval dood is, maar 
hulle is ook dankbaar vir wat hulle gebaat 

het. “Ons was in alle eerlikheid voor die 
aanval gebroke”,  het die pastor gesê. 
“Om te hoor van die aanvalle wat in ander 
plekke gebeur, het ons geloof geskud. 
Maar nadat dit met ons gebeur het, is ons 
geloof versterk. Selfs al sou dit weer met 
ons gebeur, sal ons nie bevrees wees nie.”

Hulle het geen voorneme, ongeag die 
risiko vir nog ‘n aanval, om hulle huis te 
verlaat nie. “Ons bly hier, want dit is waar 
ons geloof versterk word,” het Timothy 
gesê.

Staan Nie Terug Nie 
Nog ‘n pastor van Timothy se kerk is 
onlangs vermoor terwyl hy ‘n buurdorp 
besoek het. Timothy weet dat dit nie 
altyd veilig is waar mens werk om God se 
koninkryk te bevorder nie en hy aanvaar 
dit. Die risiko verseker hom egter dat hy 
op die regte spoor is. “As jy in ‘n veilige 
plek is sonder uitdagings, sal jy ver van 
God af wees,” het hy gesê. “Maar as daar 

vervolging is, sal jy naby God wees.”
SVM het sedert die aanval gehelp om 

sy kinders se skoolfonds te betaal en vir 
sy familie te voorsien met addisionele 
finansiële ondersteuning. Timothy het 
sommige van die geld gebruik om ‘n 
boerdery te begin waar hy mielies en rys 
vir sy familie verbou en dit ook verkoop 
vir ekstra inkomste.

“Dit is nie deur ons eie toedoen nie, 
maar deur die genade van God dat ons 
hierdie hulp ontvang,” het Timothy gesê. 
“As dit nie vir hierdie ondersteuning was 
nie, sou ons nie geweet het wat om te 
doen nie. Ons is innig dankbaar. Al die 
hulp en ondersteuning beteken so baie 
vir ons. Ons is vol vreugde dat ons deel 
kan wees van ‘n familie wat lief is vir ons 
en vir ons bid.”

Pastor Timothy vra dat ons vir sy 
familie se bemoediging en versterking 
bid, asook vir sy dorp wat steeds van die 
aanval herstel.

 Gebed, Skriflesing en rus het 
Timothy se vrou, Rifkatu, gehelp 

om van haar droefheid te herstel.

Romeine 12:17-21 
17. vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
18. as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn: want daar is geskrywe: 
 Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
20. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om 
 te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Wees Kwaad en Moenie Sondig Nie
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APRIL 2021
18 KAZAKSTAN Bid dat alle kerklidmate in geloof sal groei.
19 KIRGISIË Bid vir President Sooronbay Jeenbekov en die regering.
20 EGIPTE Bid vir ‘n familie wat hewige druk deur hulle familielede trotseer nadat hulle tot Christus bekeer het.
21 MEXICO Bid vir onderwysers wat na kinders van etniese minderheidsgroepe uitreik.
22 BHOETAN Bid dat meer Bhoetanese Christene die Evangelie met die onbereiktes sal deel.
23 PAKISTAN Bid vir die weduwee en dogter van Sulaiman en vir anderse soos hulle.
24 OESBEKISTAN Bid vir President Shavkat Mirziyoyev en die regering.
25 TURKMENISTAN Bid vir skeppende wyses om die Evangelie te deel.
26 OMAN Bid vir Leila wat ontvoer is nadat haar geloof in Christus bekend geword het.
27 ALGERIË Bid vir eenheid onder Algeriese kerkleiers.
28 SOMALIË Bid vir geheime Gelowiges wat nie in staat is om gemeenskap met ander Gelowiges te hê nie.
29 MIANMAR Bid vir Christene wat in die spervuur van die voortdurende burgeroorlog in Shan-staat, gewikkel is.
30 COLOMBIË Bid dat Christenleiers die vyand met wysheid en moed sal trotseer.

MEI 2021
1 JEMEN Bid vir Gelowiges wat weens hulle geloof gevange geneem word.
2 MIANMAR Bid vir Gelowiges wat in Rakhine-staat in vlugtelingkampe bly.
3 KUBA Bid vir ‘n onlangs gesloopte ongeregistreerde kerk en die meer as 2,000 andere onder risiko.
4 COMORE Bid vir wysheid oor hoe om die Comoraanse mense die beste te bereik.
5 NIGERIË Bid vir die baie weduwees wat in onlangse jare deur Moslemterroriste van hulle grond af gedwing is. 
6 CHINA Bid dat broeders “P” en “V” op God se voorsiening sal staatmaak namate hulle voltydse bediening ingaan.
7 FILIPPYNE Bid vir evangeliste wat toegewyd is om nuwe kerke in Moslembeheerde gebiede te plant.
8 IRAN Bid vir Ebrahim Noroozi wat in interne ballingskap is nadat hy in 2019 uit die tronk vrygelaat is.
9 INDONESIË Bid dat kerklidmate en sendingorganisasies saam sal werk om die Evangelie ontwil. 
10 AFGANISTAN Bid dat ons broers en susters deur moeilikhede en vervolging sal volhard.
11 BURKINA FASO Bid vir eenheid en wysheid onder diegene wat vervolging trotseer.
12 BAHREIN Bid dat vervolgde Gelowiges voortdurend versterking in Jesus Christus sal vind.
13 TURKYE Bid dat God ‘n nuwe generasie van moedige, wyse Christenleiers in Turkye sal opwek.
14 SAOEDI-ARABIË Bid dat Saoediese studente by VS-universiteite die Evangelie sal hoor en daarop reageer.
15 BANGLADESJ Bid vir ‘n Frontlinie-Werker wat skuilplekke vir vervolgde Bangladesjiese Christene, bedryf.
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