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STREEK: 
Noord-Afrika
(Beperkte Lande) 

UITREIK: 
Moslems wat meer oor 
Jesus Christus wil leer 

RISIKO: 
Gevangenskap, boetes, 
dood

 
DIE EERLIKE ‘MISDADIGER’Fawzy: 

I n sy bedieningswerk het polisie 
ondervragings vir Fawzy so algemeen 
geword dat hy dit skaars opmerk. As ‘n 

evangelis en kerkstigter in Noord-Afrika, 
werk hy met nuwe Christenbekeerlinge 
en andere wat meer oor Jesus wil leer. Sy 
aktiwiteite word egter deur Islamitiese 
leiers en regeringsamptenare, wat vir 
burgerlike onrus vrees, as ‘n bedreiging 
beskou. 

Gedurende die laat 1980’s, slegs 
drie maande nadat hy ‘n Gelowige 
geword het, het hy sy eerste besoek van 
regeringsamptenare gehad.  Op 17-jarige 
ouderdom is hy by sy huis deur polisie 
gearresteer, na die polisiestasie geneem 
en vir meer as ses ure ondervra of hy ‘n 
Christen geword het. Hoewel hy bang 
was, het sy geloof nie gewankel nie. “Ek 
het gevoel dat daar krag en hoop in my 
hart is,” het Fawzy gesê. Hy het moedig 
vir die polisie gesê hy het Islam verlaat 
en ‘n Christen geword nadat hy die Bybel 
gedurende ‘n korrespondensiekursus 
bestudeer het.

Drie maande later het die owerhede 
teruggekeer vir nog ‘n lang ondervraging 
en vir Fawzy gesê dat die enigste rede 
hoekom hulle hom nie arresteer nie, is 
omdat hy 17 jaar oud is. Hulle het hom 
gewaarsku dat indien hy ‘n Christen sou 
bly nadat hy 18 is, hy vir die volgende 2 jaar 
daarna in die tronk sou deurbring.

Tot Fawzy se verligting het die owerhede 
hom vir die volgende 14 jaar uitgelos. 
Ten spyte daarvan dat sy familielede 
getroue Moslems was, het hulle hom ook 
toegelaat om sy geloof  sonder teistering 
te beoefen. Selfs sy broer, wat ‘n lid van ‘n 
ekstremistiese Moslemorganisasie was, het 
vir Fawzy gesê dat hy die beste van al sy 
broers is. “Ek is goed omdat ek nie in Islam 
glo nie,” het Fawzy vir hom gesê.

Fawzy het gedurende hierdie 
grasietydperk van regeringsinmenging in 
geloof gegroei, sy eerste volledige Bybel 
ontvang en dissipelskapopleiding van ‘n 
ander Gelowige gekry. Toe, in 2004, het 
hy en ‘n ander Gelowige ‘n kerk begin wat 
tot 20 lidmate gegroei het en die polisie 
het hom begin inroep vir periodieke 
“vergaderings”. Fawzy het gesê hulle 
het sy foonoproepe gemonitor en hom 
noukeurig dopgehou, maar kon hom van 
niks aankla nie.

‘n Paar jaar later het die regering begin 
om buitelanders, waarvan sommige 

Christene was, stelselmatig uit die land 
te verdryf. Namate Gelowiges in Noord-
Afrika meer angsbevange geraak het, het 
die getal lidmate wat sy huiskerk bywoon, 
tot vyf mense gedaal. Dit was ‘n moeilike 
tyd in die lewe van die plaaslike kerk, 
maar vir Fawzy was dit ook ‘n tyd van 
veredeling en groei. Hy het besef dat hy 
en ander plaaslike Christene nie slegs op 
Christene van ander lande kon vertrou vir 
ondersteuning en bemoediging nie. Die 
regering het hulle dus onopsetlik gedwing 
om in geloof te groei.

Na die uitsetting van meeste buitelands-
gebore Christene, het Fawzy meer sigbaar 
as ‘n kerkstigter in die streek geword. 
Die polisie het hom gedurig ingeroep 
vir ondervraging, maar hy het elke 
ondervraging beskou as ‘n kans om sy 
geloof te deel. Wanneer owerhede hom 
sou vra hoe hy Christus leer ken het, het hy 
sy getuienis met hulle gedeel, insluitende 
die visioen wat hy as ‘n nuwe Gelowige 
gehad het waarin Jesus vir hom gesê het 
om die smal weg te bewandel. Eenkeer het 
een van sy ondersoekbeamptes vir hom 
gesê dat hy die eerste “ware Gelowige” is 
wat hy ooit ontmoet het.

Fawzy is herhaaldelik oor sy verhouding 
met buitelanders uitgevra. Oor die 
algemeen glo Moslems dat buitelanders 
mense betaal om hulle tot Christenskap 
te bekeer, en daarom wou sy ondervraers 
weet hoeveel geld en ander voordele hy 
by buitelandse Christene ontvang het. 
Fawzy het hulle gerusgestel en gesê: “Die 
kennis van my geloof kom direk van Jesus 
Christus, nie van enige buitelander nie.”

As ‘n Gelowige is Fawzy bekend as 
iemand wat baie eerlik is en sy reputasie 
brei selfs tot die veiligheidsmagte uit. 
“Hulle sit saam met my in die koffiewinkel,” 
het Fawzy gesê. “Hulle ... weet alles, alle 
besonderhede. Hulle sê: ‘Ons weet dat jy 
‘n Christen vir meer as 20 jaar is. Ons weet 
dat jy kerk bywoon ... Ons weet jy is ‘n 
ware Gelowige in Christus. Maar ter selfde 
tyd besef ek dat jy ‘n goeie verhouding 
met mense het en hulle met baie respek 
behandel.’”

Fawzy vertel vir hulle sy eerlikheid 
is ‘n resultaat van sy geloof in Christus. 
Alhoewel hulle hom respekteer, vra hulle 
hom gedurig of hy saam met buitelanders 
of Gelowiges in ander stede werk en hulle 
is gedurig bekommerd dat sy werk ‘n 
politieke motief mag hê.



“Selfs wanneer die owerhede teen jou is, is 
God met jou.”

Fawzy se mees onlangse besoek 
van owerhede het slegs weke voor sy 
bywoning van ‘n SVM-ondersteunde 
opleidingskonferensie vir Noord-Afrika 
leiers plaasgevind. Die polisie weet dat 
hy nie sal ophou om te evangeliseer nie, 
daarom dring hulle daarop aan dat hy wys 
te werk gaan.

Die voortdurende probleme met polisie 
kwel Fawzy glad nie, maar hy sê: “Selfs 
wanneer die owerhede teen jou is, is God 

met jou. My grootste bekommernis is nie 
wat met ons gaan gebeur nie. My grootste 
bekommernis is hoe ek van God se werk 
kan getuig.”

Bid 
t  vir Fawzy se moedigheid waar hy kerke in 
 verskeie plekke stig
t  dat hy in kontak sal kom met nuwe 
 Gelowiges om hulle te onderrig
t  vir die voortdurende standvastige geloof 
 en toewyding van Fawzy en ander 
 Frontlinie-Werkers wat deur die polisie 
 ondervra word.

Terwyl meeste Noord-Afrikaners Moslems is, het Christene soos Fawzy ‘n visie om hulle te bereik en 
is gewillig om die prys te betaal.

Volg ons op Sosiale Media

www.persecutionsa.org

thevoiceofthemartyrssouthafrica



FOUNDATIONS

P astor Gideon Periyaswamy en sy 
kerk het mense van ‘n laer kaste 
na die gebied gelok en dit was 

onaanvaarbaar vir die plaaslike hoë kaste 
dorpenaars. “Verlaat hierdie dorp of 
ons sal die lewe vir julle moeilik maak,” 
het die radikale Hindoes vir hom gesê. 
Periyaswamy was egter gewillig om 
enige teenstand te trotseer ten einde die 
Here in sy tuisland, Indië, te dien. “As die 
Here dit toelaat, sal ek as ‘n martelaar vir 
Christus sterf,” het hy vir ‘n mede-pastor 
gesê.
 Periyaswamy het Hindoeïsme 
as ‘n jong man verlaat en Christus 
aangeneem en vir die grootste deel 
van sy lewe in die bediening gewerk. 
In 2015 het hy ‘n kerk in ‘n hoë kaste 
Hindoegebied geplant naby die stad 
Chennai in die staat Tamil Nadu. Dit 
was geen verrassing dat die Hindoe-
aktiviste die nuwe kerk nie verwelkom 
het nie. Hulle het Periyaswamy byna 
elke Sondag geteister en in 2017 het die 
teistering toegeneem en is hy wreed 
geslaan. Periyaswamy het steeds sy 
gemeente aangemoedig om in vrede 
met hulle bure te lewe.
 Toe, op die oggend van 20 
Januarie, 2018, het van die lidmate van 
Periyaswamy se gemeente sy liggaam 
gevind waar hy aan die plafon van sy 
huis hang. By verdere ondersoek het dit 
aan die lig gekom dat die ongetroude 
pastor vermoor en opgehang is sodat dit 
lyk of hy selfmoord gepleeg het.
 Die vervolging van Christene deur 
radikale Hindoes het sterk toegeneem 
sedert die 2014 verkiesing van Eerste 

Minister, Narendra Modi, wat bande het 
met die Bharatiya Janata Party (BJP), 
die politieke arm van die Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS) Hindoe 
nasionalistiese organisasie. Gedurende 
die tyd van Periyaswamy se marteling, 
was dit bekend dat RSS-informante in 
bykans elke dorp in Indië gebly en die 
aktiwiteite van Christene gerapporteer 
het.
 Die golf van vervolging is ook 
verwant aan die toenemende pogings 
om moedige evangeliste te probeer 
stop om te getuig. Radikale Hindoes 
word woedend as hulle ander Hindoes 
sien wat hulle tot Christus bekeer en 
hulle planne vir ‘n suiwer Hindoenasie 
ontwrig. Maar Christene in Indië bly 
getrou aan Christus se Groot Opdrag en 
gaan voort om die Evangelie moedig in 
Indië te deel en baie Hindoes na Christus 
te lei.

Hierdie gedeelte is ‘n vrye vertaling 
vanuit ‘n geredigeerde Engelse 
uittreksel uit die boek Foxe: Voices of the 
Martyrs. 

Pastor Gideon 
Periyaswamy
(Januarie 2018)

En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na 
Jerusalem; en watter dinge my daar sal oorkom, 
weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad 
kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my 
wag. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook 
my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met 
blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening 
wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te 
getuig vir die evangelie van die genade van God.
   —Handelinge 20:22–24

Bybelse geloof is aktief en kos baie. In Johannes 
14:15 verduidelik Christus dat diegene wat Hom 
liefhet Sy gebooie sal bewaar. Gehoorsaamheid 
moet verstaan word om uitvoerbaar te wees (daar is 
nie passiewe gehoorsaamheid nie), en om aktief vir 
Christus te bly, sal ons hele lewe verg wanneer ons 
ons beperkte voorraad van tyd, energie en bronne 
daaraan wy. Bybelse dissipelskap is dus ‘n proses 
waarin ons ons lewens verloor; dit is onmoontlik 
om God se leringe te verklaar en uit te voer as ons 
nie hierdie punt verstaan nie. Jesus sê in Matthéüs 
10:39: “Wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit 
vind.”
 Dit is waardeloos dat, selfs al is ons nie aan 
Christus gehoorsaam nie, ons onsself verloor 
namate ons die dag van ons dood nader. Daarom 
het ons slegs twee opsies: (1) streef om onsself om 
Christus ontwil uit te giet of (2) poog om onsself 
behoue te laat bly. Laat ons volkome begryp dat 
beide opsies na ons aardse dood lei. Ons lewens 
word of gebruik of gaan verlore.
 In die ekonomie van hierdie wêreld word 
enige persoonlike gewin opgeweeg teen die koste 
daarvan. In Handelinge 20:24 (sien bo), verduidelik 
die Apostel Paulus dat hy die waarde, of koste, 
van sy lewe so gering ag in vergelyking met die 
voordeel daarvan om Christus te gehoorsaam dat 
hy “nie sy lewe kosbaar of dierbaar ag vir homself 
nie.”
 Paulus se woorde, en veral die woord dierbaar, 
spreek tot ons omdat meeste van ons groot gemaak 
is, en nou ons kinders en kleinkinders grootmaak, 
om gedurig die waarde van ons lewens te besef. 
Ons benadruk dit vir ons kinders en kleinkinders dat 
hulle lewens kosbaar is, en met reg ook, maar ons 
mis die belangrikste as ons voorstel dat daar niks 
kosbaarder is nie. Ons Here se ewige koninkryk is so 
waardevol dat ons nie net gereed moet wees om op 
God se roeping te reageer nie, maar om Hom ook 
te vra vir groter geleenthede om alles te verruil ter 
bevordering van die koninkryk.
 Christus se gelykenisse van die verborge skat 
en pêrel van groot waarde in Matthéüs 13:44-46 
illustreer die oneindige groot waarde van God se 
koninkryk deur te vertel dat ’n man alles verkoop 
wat hy het om die skat te verkry. Let ook op in vers 
44 dat die man “uit blydskap” alles wat hy gehad 
het, verkoop het. Ons behoort alles wat ons het met 
vreugde te gee.

Iets 
       KOSBAARDER
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UIT DIE VELD

Saisha huil oor die verlies van haar man, Pastor Saanvi, wat gewaarsku 
is om die verkondiging van die Evangelie stop te sit voordat hy 
doodgemaak is.

Verspreiding van Oudio-Bybels is ‘n effektiewe manier om God se Woord in 
die hande en harte van stamgebonde Christene in Viëtnam te kry.

INDIË: Pastor deur Radikale Kommuniste 
Onthoof
Lede van Indië se Naxaliete politieke groep het nog ‘n evangelis in 
Indië se Odisha-staat doodgemaak.

Pastor Saanvi het as ‘n lekeprediker vir die afgelope ses jaar die 
Evangelie na dorpe naby sy huis gebring en selfs huiskerke in twee 
van die dorpe gestig. Alhoewel lede van die plaaslike Naxaliete-
groep, wat betrokke is by ‘n Marxis-Leninistiese politieke filosofie, 
hom herhaaldelik gewaarsku het om sy bedieningswerk te stop, 
het hy aangehou om vir sy bure van Jesus te vertel.

Toe, een nag, het die Naxaliete by Saanvi se deur byeengekom 
en hom beveel om hulle te volg. Toe sy vrou, Saisha, agterkom 
dat iets verkeerd is, het sy, met twee kinders in haar arms, ‘n entjie 
agter hulle gevolg. Toe sy haar man sien waar hy aan ‘n boom 
vasgemaak is, het sy by hulle begin pleit om Saanvi vry te laat. Hulle 
het egter voortgegaan en hom voor sy vrou en kinders onthoof.

In Februarie 2019 het Naxaliete in die Odisha-staat ‘n pa van vyf 
weens sy Christelike geloof onthoof. Anant Ram Gand was slegs 
nege maande ‘n Christen voordat Naxaliete hom op die versoek 
van plaaslike ekstremiste, vermoor het.

Indië se weermag teiken dikwels Naxaliete in die land se 
stamgebiede omdat die regering hulle as terroriste beskou. 
Christene beland ook dikwels in die spervuur en word dan 
slagoffers van die voortdurende vegtery.

VIËTNAM: Hmong Christene Ontvang 
Oudio-Bybels

‘n Groep ontwortelde Hmong Gelowiges in sentraal Viëtnam 
het vroeër vanjaar met vreugde Bybels as geskenk ontvang. 
Die Christene, wat weens die hewige vervolging in die Hmong 
etniese streek van noordelike Viëtnam na sentraal Viëtnam 
verhuis het, word nou as plakkers beskou en word die regte van 
wettige burgers ontsê.

SVM-werkers het hulle vroeër vanjaar van 2,000 Oudio-Bybels 
op digitale spelers voorsien, met toerusting wat dit moontlik 
maak vir diegene wat nie kan lees nie, om God se Woord in 
hulle eie taal te hoor.  As gevolg van hulle samewerking met die 
Amerikaanse magte gedurende die Viëtnamese Oorlog, word 
die Hmong steeds as Amerikaanse spioene beskou en word dit 
aanvaar dat hulle teen Viëtnam se regering gekant is. Openlike 
verkondiging van hulle Christelike geloof dra by tot hulle 
probleme en die Hmong is een van die mees vervolgde groepe 
in Viëtnam.

“As getroue Gelowiges het hulle net ‘n paar opsies om die 
Bybel te bestudeer of opleidingsmateriaal te ontvang, daarom 

Stories van  hoop



April 2020                 Ek het gebid
    
19 NEPAL Bid vir eenheid onder inheemse Christene.
20 SIRIË Bid vir Siriese pastors wat beveel is om weekliks oor hulle aktiwiteite die polisie te sien.
21 NIGERIË Bid vir Gelowiges wat deur hulle Moslemfamilies onterf is en deur gemeenskappe verban is.
22 LAOS Bid dat evangeliste terwyl hulle “onwettig” buite hulle tuisdistrikte bedien, arrestasie sal vryspring.
23 KAZAKSTAN Bid dat nuwe wette wat Christenaktiwiteite verbied, nie bekragtig sal word nie.
24 VERENIGDE ARABIESE EMIRATE Bid vir vroue wie se kinders weggeneem is weens hulle Christelike geloof.
25 INDIË  Bid vir Frontlinie-Werkers wat probeer om kerke onder Moslems in Kashmir te plant.
26 FILIPPYNE Bid dat skole en opleiding beskikbaar sal wees vir diegene wat geroep is tot die bediening .
27  CHINA Bid vir die vrylating van Pastor John Cao wat ‘n sewe-jaar tronkstraf uitdien.
28 TURKMENISTAN Bid dat die Turkse Bybel regstatus sal verkry.
29 COLOMBIË Bid vir evangeliste wat deur die oerwoud reis om die verskeie gewapende kriminele groepe te bedien.
30 ALGERIË Bid vir vrede en stabiliteit in die land.

Mei 2020                   Ek het gebid
1 BANGLADESJ Bid vir diegene wat in toevlugsoorde skuiling neem teen vervolging.
2 FILIPPYNE  Bid dat Gelowiges God se liefde aan Moslems sal bewys eerder as om hulle as vyande te beskou.
3 PAKISTAN Bid vir Frontlinie-Werkers wat begeer om Pakistanse Christene te versterk.
4 COLOMBIË Bid vir krag vir diegene wat in die “rooi sones” bedien.
5 NOORD-KOREA  Bid vir Noord-Korea wat God se Woord deur middel van kortgolfradio-uitsendings hoor.
6 ISRAEL Bid dat beide Jode en Moslems die waarheid van Christus in God se Woord sal sien.
7 ERITRIA Bid dat meer Christelike bronne in die Tigrinya-taal beskikbaar sal word vir Eritrese jeug.
8 IRAN Bid dat God die groeiende kerk in Iran sal beskerm van valse leringe.
9 SOEDAN  Bid vir diegene in die Nubaberge wat van vorige bombarderings deur Soedannese Lugmag, herstel.
10 NIGERIË Bid vir tieners wat ‘n somerskamp bywoon vir kinders wie se ouers deur Boko Haram vermoor is.
11 SENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK  Bid vir Christenvlugtelinge in Djemah wat steeds kwesbaar is nadat hulle van rebelle-aanvalle gevlug het.
12 INDIË Bid vir werkers wat die Evangelie na lede van die Jain-geloof, ‘n onbereikte groep, neem.
13 KIRGISIË Bid dat Kirgisiese en Oesbeekse Gelowiges in suidelike Kirgisië in Christelike liefde sal verenig. 
14 JORDANIË Bid dat kerke sonder vrees sal bedien en met vrymoedigheid hulle bure sal evangeliseer.
15 VERENIGDE ARABIESE EMIRATE Bid vir God se seën op alle uitreikaktiwiteite wat in die land plaasvind.
16 MALEISIË  Bid dat Frontlinie-Werkers vindingryke maniere sal vind om Bybels en Christelike lektuur te versprei.
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Algerië se spesiale polisie plaas ‘n slot aan ‘n kerkdeur terwyl Christene foto’s 
neem. 

ALGERIË: Regeringsinmenging by Kerke 
duur voort  
Algeriese regeringsowerhede het agt kerkgeboue in 2019 gesluit 
en verseël, en reeds drie slegs in Oktober.

Op 16 Oktober, slegs ‘n paar dae nadat Christene teen die 
regering se ingryping by kerke geprotesteer het, het die owerhede 
aanbidders van The Light Church in noord-sentraal Algerië 
verdryf en die gebou se deure verseël. Vroeër daardie week is die 
Protestant Church of the Full Gospel en die Source of Life Church, in 
die gebied Tizi Ouzou, ook gesluit. Die drie kerke wat in Oktober 
gesluit is, was van die grootste gemeentes in Algerië.

Op 24 September het owerhede in Boghni aangekondig dat 
hulle ‘n kerkgebou op bevel van die goewerneur verseël het. Die 
kerkgebou het twee gemeentes bedien wat aan die Protestant 
Churches of Algeria (EPA) behoort, ‘n wettig erkende eenheid wat 
ongeveer 380 ledekerke bedien.

Owerhede in die land waar daar ‘n Soenniet meerderheid is, 
het sedert 2017 kerke gesluit onder ‘n 2006-wet wat vereis dat 
alle nie-Islamitiese plekke van aanbidding, magtiging van ‘n 
regeringsagentskap moet verkry. Die regering het bestaande 
kerk uitgedaag om hulle magtiging te bewys, maar terselfdertyd 
permitte vir nuwe kerkgeboue, geweier.

Ondanks die regering se poging om kerkgeboue te sluit, is daar 
toenemende groei in die liggaam van Christus in Algerië, veral 
onder die Berber-gemeenskap. Berber Christene, wat noukeurig 
deur die regering dopgehou word, het ‘n gesamentlike stand 
bereik as gevolg van lidmaatskap by die EPA .

UIT DIE VELD

GebedsdagboekApril/Mei 2020


