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EK SAL VIR JESUS LEWE 
OF VIR JESUS STERWE

MARTELARE EN HULLE FAMILIES

“Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is.” Heb 13:3
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B indi het haar toekomstige 
man in 2017 ontmoet toe haar 
pa ‘n jong kollega, Kande, na 

hulle huis in Indië se Jharkhand-staat 
gebring het. Vroeg in hulle gesprekke 
was daar ‘n bespreking oor iemand, 
genaamd Jesus, wie Kande graag wou 
hê Bindi moes leer ken. 

“Hy het my van sy lewens-
veranderende ervaring met Jesus 
vertel en die vrede wat hy ervaar het,” 
onthou Bindi. “Hy het my gehelp om 
Jesus as my Verlosser aan te neem.”

Alhoewel Bindi se ouers animistiese 
gelowe navolg, het hulle hul dogter 
se besluit om Christus te volg, asook 
haar begeerte om met Kande te 
trou, aanvaar. Na die troue het die 
nuutgetroudes in ‘n huis ingetrek wat 
Kande in ‘n nabygeleë dorp gebou 
het, waar hulle die eerste – en enigste 
– Christene in die Hindoegemeenskap 
was.

Namate hulle hul bure leer ken 
het, het Bindi en Kande dikwels 
die Evangelie met hulle gedeel en 

vir diegene gebid wat siek was. 
Dorpsleiers se aandag was spoedig 
op hulle Christelike geloof gevestig. 
Sommige in die dorp het hulle 
begin name noem wat eindelik tot 
dreigemente van geweld teen die 
paartjie gelei het. “Met gebed en ons 
vertroue in God, het ons ons reis met 
Jesus voortgesit,” het Bindi gesê.

 
‘n Ondenkbare Aanval 
KKande het by sy kerk in ‘n nabygeleë 
stad bedien en selfs na ‘n lang 
dag van konstruksiewerk nooit ‘n 
gebedsbyeenkoms of Bybelstudie 
gemis nie. In gehoorsaamheid aan 
Christus het hy ook die armes op 
verskeie maniere gehelp.

Sy daadwerklike geloof het 
voortdurend plaaslike leiers geïrriteer 
wat Kande einde ten laaste versoek 
het om sy Christelike geloof openlik 
by ‘n gemeenskapsbyeenkoms 
te versaak. Kande het ‘n deeglike 
verduideliking van sy besluit om 
Christus te volg gegee en gesê dat hy 

Vir C hris t us
Om te Lewe

Sterfen

Hom nie kan verwerp nie.
Radikale Hindoes het Kande 

spoedig  sy huis besoek en druk 
op hom uitgeoefen om in ‘n puja-
seremonie waar Hindoegode vereer 
word deel te neem, en om tot verskeie 
Hindoesake by te dra. Toe hy weier, 
het die radikales gedreig om hom 
dood te maak.

Elke keer wanneer Bindi en Kande 
vervolging trotseer, het hulle vir krag 
gebid om die aanval te deurstaan. 
Kande het ook dikwels die Bergrede 
gelees: “Geseënd is dié wat vervolg 
word omdat hulle doen wat reg is.” 

Kort na die geboorte van hulle 
eerste dogter in 2018, het ‘n groep 
jong manne in hulle huis ingebars en 
hulle gedreig en verbaal mishandel 
oor hulle Christelike geloof. Toe Kande 
beslis optree, het die mans Bindi se 
ma, wat met die baba kom help het, 
gegryp en haar na ‘n nabygeleë woud 

    Bindi (bo links) en Kande (insetsel) het die 
Evangelie, ondanks dreigemente van geweld, 
met hulle Hindoebure gedeel.
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het sy gesê. “God leer my om sterk 
te bly sodat ek ander vroue sterk kan 
maak.”

    SVM het Bindi gehelp met lewenskostes 
en help haar met onderrig vir haar dogters 
en hulpbronne om ‘n besigheid te begin.

geneem en haar seksueel aangerand. 
Vier van die mans is later vasgetrek en 
is tans in die tronk.
 prison. 
Verloor Haar Pilaar van Geloof 
Die geweld het nie by die aanranding 
van Bindi se ma of die arrestasie 
van haar aanvallers gestop nie. Die 
familie het voortdurend dreigemente 
ontvang om hulle geloof te versaak 
en op die aand van 7 Junie, 2020, het 
Kande ‘n anonieme oproep van ‘n 
man gekry wat gedreig het om hom 
dood te maak. Kande het sy vrou van 
die oproep vertel en hulle het dadelik 
daaroor gebid

Toe, teen ongeveer 8nm. daardie 
aand, tydens die familie se gereelde 
gebedstyd, het iemand baie hard 
teen die deur geklop. Toe Kande 
uitkyk, sien hy ‘n groep gewapende 
mans. “As dit God se wil is om my 
lewe te laat beëindig, dan is dit Sy 
wil,” het Kande vir Bindi gesê. “As God 
my lewe wil spaar, sal Hy dit doen. 
Ongeag van wat met my gebeur, jy 
mag nie jou geloof in Jesus versaak 
nie. In moeilike tye moet jy Jesus 
volg. Ons Here sal vir jou voorsien, 
selfs al word my lewe geneem.”

Oomblikke later het een van die 
mans die deur afgebreek en Kande 
uit die huis uit gesleep. Bindi het 
die bende gevolg en hulle gesmeek 
om Kande se lewe te spaar. Toe die 
mans haar wegjaag, het sy na ‘n 
kerklidmaat se huis gehardloop waar 
sy die nag deurgebring het.

Die volgende oggend is Kande se 
liggaam op die sypaadjie langs die 
pad, op pad na sy kerk, gevind. Sy 
keel was afgesny.

Na Kande se moord het Bindi en 
haar twee dogters by haar ouers 
ingetrek. Alhoewel haar pa nooit haar 
Christelike geloof veroordeel het nie 
en haar ma ook tot geloof in Christus 
gekeer het, het Bindi se pa voorgestel 
dat sy Jesus nou dalk moet ophou 
volg. Sy vrou is seksueel aangerand 
en sy skoonseun is vermoor en hy 
kon dit eenvoudig nie meer hanteer 
nie. Hy was bekommerd dat hy Bindi 
ook sou verloor.

In antwoord op haar pa se versoek, 
het Bindi iets herhaal wat sy onthou 
wat Kande op ‘n keer gesê het: “Ek sal 
vir Jesus lewe of vir Jesus sterf, maar 
ek sal nooit terugdraai nie,” het sy gesê.

Vorentoe Beweeg in Christus 
Bindi het nog nie teruggekeer na 
haar huis toe nie omdat Kande se 
moordenaar nog op vrye voet is en sy 
vir nog ‘n aanval vrees. Haar man se 
moord het haar egter nie verhinder 
om Christus te volg nie. Dit het haar 
as te ware geïnspireer om dit meer 
getrou te doen. “Ek het ‘n diep  liefde 
en toewyding van Kande teenoor 
Jesus Christus gesien,” het sy gesê. 
“Kande se lewensvoorbeeld help my 
om Jesus getrou te volg.”

Bindi het gesê een van die dinge 
wat sy die meeste mis is Kande se 
standvastige geloof. Familie-gebed en 
Bybelstudies is nou anders. “Ek dink 
steeds aan Kande se laaste woorde en 
die manier waarop hy getrou gebly het 
en tot sy laaste asemteug op die Here 
vertrou het,” het sy gesê. “Ek moet ook 
die Here vertrou en Jesus bly volg.”

Ondanks die groot verlies wat sy 
gely het, het Bindi gesê dat sy sal 
probeer om Kande se aanvallers te 
vergewe. “Ek sal waag om vir hulle te 
sê: ‘My man is in ewige vrede. Hoekom 
het julle dit gedoen? Kyk na hierdie 
twee klein dogtertjies; hulle is nou 
vaderloos.’”

Bindi het gesê sy het sedert Kande 
se dood meer oor God se getrouheid 
en doel geleer. “God het aan ons 
voorsien wat ons nodig gehad het,” 

Bindi vra dat ons sal bid dat sy en 

haar dogters in Christus sal groei en 

dat God voortdurend vir hulle sal 

voorsien. Sy vra ook vir gebed dat 

geregtigheid sal geskied vir haar man 

se moordenaar en dat hy Jesus sal 

leer ken.

Bid
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Onderv raging
‘n Dodelike 

D ina het slegs vyf jaar saam 
met haar man gehad en 
hulle kinders sal nooit weet 

wat ‘n geduldige, vergewensgesinde 
en nederige man hy was nie. “Ek is 
dankbaar dat God vir my so ‘n man 
gegee het,” het Dina gesê. “Hy was 
altyd getrou aan God.”

Ali het as ‘n Christen groot geword 
in ‘n Asiatiese land wat slegs ‘n paar 
Gelowiges gehad het en Dina het in 
‘n Moslemfamilie groot geword en 
Christus op kollege in die laat 1990’s 
leer ken. Nadat sy kerk begin bywoon 
het waar Ali ‘n pastor was, het hulle 
verlief geraak en beplan om te trou. 
Op daardie stadium het kerke nog 
openlik byeen gekom aangesien die 
land se regering nog nie sy posisie op 
Evangeliese Christene beslis het nie.

Toe, een Sondag tydens die diens, 
het Moslemekstremiste twee bomme 
in die kerk laat ontplof. Dina was 
voor saam met die koor toe die 

eerste bom naby die deur ontplof 
het. Die tweede bom was nader en 
het haar oordrom beskadig wat tot 
permanente gehoorverlies gely het. 
Ali was nie tydens die bomontploffing 
teenwoordig nie.

Na die ontploffings het Dina 
mense in ambulanse gehelp en seker 
gemaak dat alles reg was met almal. 
Terwyl sy en ander in skok was en oor 
die opruiming gepraat het, het die 
polisie gearriveer. “Ons het gedink 
hulle sou ons help,” het sy gesê.

In plaas daarvan om ons te 
help, het polisie die Christene na 
‘n polisiestasie vir ondervraging 
geneem. Eerder as om hulle uit te vra 
oor die ontploffing, het hulle Dina 
dinge gevra soos: “Wat doen jy in die 
kerk?” en “Hoekom gaan jy kerk toe?”

Vasbeslote om getrou te bly, het 
sy bly herhaal dat sy in Jesus Christus 
glo. Toe kom ‘n ander polisieman in 
en begin haar seksueel aanrand. “Ons 

sal sien hoe jou God jou gaan red,” 
het hy gesê.

Dina het gebid om God se hulp en 
skielik hardop geskree: “Jesus, die 
Here, Hy is sterk!” Die polisieman het 
haar dadelik weggestoot en gesê: 
“Vat haar uit. Sy is sielsiek.”

Dina is eindelik na ‘n kamer 
geneem waar die ander Gelowiges 
aangehou is. Terwyl sy na die gille 
geluister het van Gelowiges wat in 
nabye ondervragingskamers geslaan 
word, het sy begin huil. Toe het een 
van die kerkleiers wie se velle swart 
gebrand was, gesê: “Ons het almal vir 
jou gebid. Kom ons bid vir die ander 
wat nog daarbinne is.”

‘n Skielike Verlies 
AAs ‘n nuwe Gelowige het Dina haar 
Moslemfamilie met ywer van Christus 
vertel en uiteindelik haar tannie, oom 
en ouma na die Here gelei. “Toe my 
familie dit sien, het hulle my begin 

Ali en Dina was goed bekend 
met lyding weens hulle 
Christelike getuienisse, maar 
Dina was onvoorbereid vir haar 
man se skielike dood.
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blameer,” het sy gesê. “In my tweede 
jaar op universiteit het my ma my 
uitgeskop. My ma het eintlik vir my 
gesê: “Kry jou klere en gaan na God 
toe. Gaan kerk toe en na jou God toe. 
Jy kan nie meer by my bly nie.’”

Na die ontploffing by die kerk 
het die universiteit, uit vrees 
vir die stigma van ‘n openlike 
Christenstudent,  haar ook versoek 
om nie weer terug te kom nie. “Ek 
het niks gehad nie,” onthou sy, “geen 
geld nie, net ‘n sak boeke. Ek het 
begin bid en God het my krag gegee 
om te volhard. Ek het ‘n vers uit die 
Bybel onthou: ‘Neem jou kruis en 
volg my.’”

Na Dina en Ali getroud is, het Ali 
die kerk onvermoeid bedien. Hy was 
verskeie kere vantevore gevange 
geneem weens sy werk as ‘n pastor 
en polisie het gedurig na hulle huis 
gekom om hom te dreig en aan te 
dring dat hy die land verlaat. As 
Frontlinie-Werkers in ‘n geslote 
land het die paartjie gereelde 
ondersteuning van SVM ontvang.

Ali het ‘n konferensie in 2011 in ‘n 
buurland bygewoon. Op pad terug 
is hy by die grens gestop met sy 
sak vol Bybels. “Niemand kon die 
grens met ‘n Bybel, Christelike boek 
of enige Christelike verwante item 
oorsteek nie,” het ‘n Christenleier van 
die land gesê. “Selfs een Bybel vir 
persoonlike gebruik was as onwettig 
beskou. Hulpbronne is gewoonlik 
gekonfiskeer en mense is ondervra.”

Toe grenswagte vir Ali vertel het 
dat hy tronk toe gaan, het hy by 
hulle gepleit en verduidelik dat hy 
moes huis toe gaan na sy swanger 
vrou. Nadat hy oornag aangehou is 
vir ondervraging, is hy die volgende 
oggend vrygelaat en hy het laat die 
aand by die huis gearriveer.

Ali en Dina het tot 2 uur die 
oggend wakker gebly en gesels. “Ek 
was nie bang om tronk toe te gaan 
nie,” het Ali vir sy vrou gesê, “maar 
ek was bang vir jou en die kinders se 
onthalwe. Ek het gebid dat indien ek 
sou doodgaan, dat dit by die huis sal 

gebeur en nie daar nie.”
Ali het nooit die volgende 

oggend wakker geword nie. Hy is 
dood aan ‘n hartaanval, alhoewel 
hy jonk en gesond was en ‘n paar 
maande gelede vir ‘n hartskandering 
gegaan het. “Mense wat daardie 
grensoorgang self ervaar het, het 
dadelik verstaan wat moontlik kon 
gebeur het,” het die Christenleier 
gesê. Toediening van dwelms tydens 
ondervraging was algemeen.

Wandel in Getrouheid 
Die lewe was baie moeilik vir Dina en 
haar drie kinders na Ali se dood. “Ons 
ken nie die antwoorde op ons baie 
vrae nie,” het sy gesê. “Ons moet net 
verstaan dat Ali ewige lewe ervaar. Ek 
mis hom.”

Sedert vroue in Dina se land as 
eiendom beskou word, moes mans 
van die kerk huurkontrakte namens 
haar teken en haar rekeninge betaal. 
SVM het huuronkostes help betaal. 
Sy moes ook gereeld trek as bure 
sou uitvind dat sy ‘n Christen is. Op 
‘n sekere plek het buurkinders haar 
kinders geslaan en hulle ongelowiges 
genoem.

Dina het verlede jaar ‘n werk gekry 
om Russies by ‘n universiteit aan te 

bied. Binne ses maande is sy versoek 
om haar kerklidmaatskap op te gee 
of te bedank. Dina het gekies om te 
bedank.

Omdat haar kinders baie jonk was 
toe Ali dood is (Dina was toe swanger 
met hulle jongste), is Dina die enigste 
ouer wat hulle ooit geken het. “Ek wil 
hulle goed grootmaak, net soos hulle 
pa,” het sy gesê. “Ek wil hê hulle moet 
getrou wees aan God en Hom met 
hulle gawes dien.”

Dina se familielede het haar vir jare 
blameer dat haar Christelike geloof 
die rede was vir al haar probleme. 
Hulle het vir haar gesê dat sy vervloek 
en mislei is. Hulle opinie oor haar 
het egter versag namate hulle haar 
oor ‘n tydperk dopgehou het. Een 
oom, ‘n streng Moslem, het erken 
dat hy haar volharding bewonder. 
“Jy is ‘n besondere vrou,” het hy 
gesê. “Ondanks die probleem is jy 
nie gebroke nie. Jy is eg en is nie 
bedorwe nie. Ek kan sien dat God iets 
in jou hart doen.”

Dina loop steeds die lang pad van 
lyding na haar ewige hoop. Sy het 
God se getrouheid en krag in die 
verlede gesien en sy weet Hy sal altyd 
daar wees vir haar, ongeag wat sy 
teëkom.

 SVM-werkers bid 
saam met Dina.
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HONOURING 
THE FAITHFUL 
WITNESS OF
ROCIO PINO
FROM COLOMBIA

To download free Day of the Christian Martyr resources to inspire your family, group, class or church, 
and to learn more about Rocio, visit persecutionsa.org/dotcm.

ROCIO WAS SHOT TO DEATH  
ON HER DOORSTEP BY MARXIST GUERRILLAS  
BECAUSE OF HER WITNESS FOR CHRIST.

Join Christians around the world in honouring our faithful sister in Christ who 
paid the ultimate price for her witness. And be inspired to have that same 
boldness to share Christ where you live — at any cost.
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18 BURKINA FASO Bid vir interne ontwortelde Christene wat groot verlies gelei het om Christus ontwil.

19 MAURITANIË Bid dat vervolgde Christene sal volhard en die hoop wat hulle in Christus het sal onthou.

20 SIRIË Bid vir diegene wat aan vervolgde Druze-mense in Suwayda bedien.

21 VIËTNAM Bid dat pastors en kerkleiers voortdurend opleiding en materiële ondersteuning sal ontvang.

22 KUBA Bid vir pastors wat gedwing word om die regering van inligting oor kerkleiers te voorsien.

23 LAOS Bid vir voortdurende evangelistiese en dissipelskap pogings onder die meerderheid Khmu-mense.

24 TADJIKISTAN Bid vir Pastor Bakhrom Kholmatov wat in Desember 2019 uit die tronk vrygelaat is.

25 ISRAEL Bid vir Gelowiges uit Moslemagtergrond in Palestynse gebiede, veral diegene wat hulle werke verloor het.

26 CHINA Bid vir Frontlinie-Werkers wat begeer om vervolgde Christene te seën.

27 TURKYE Bid vir bedieninge wat op die dissipelskap van Turkse Christene fokus.

28 IRAN Bid vir diegene wat gedrukte en digitale Skrifte na Gelowiges in Iran smokkel.

29 OMAN Bid vir Joseph wat al sy wêreldse besittings weens sy geloof in Jesus Christus verloor het.

30 AZERBEIDJAN Bid dat kerke in staat sal wees om regeringsregistrasie op ‘n veilige wyse te verkry.

31 NEPAL Bid vir Christenweduwees in Nepal wat wrede diskriminasie trotseer het.

AUGUSTUS

1 INDONESIË Bid dat die regering diegene wat sosiale onrus, veral teen Christene, aanhits, sal beheer.

2 KAMEROEN Bid vir stam-Christene in die noorde wie se dorpe gereeld aangeval word.

3 EGIPTE Bid vir Gada en haar dogter wat weens hulle geloof moes vlug.

4 ETIOPIË Bid vir Gelowiges wat deur Ortodokse Christene in noordelike Etiopië vervolg word.

5 MALEDIVE Bid dat meer Christenwerkers sal kies om in hierdie Islamitiese vesting te bedien.

6 SOMALIË Bid vir Somaliese Christenleiers wat hulle lewens waag om die Evangelie regoor oostelike Afrika te deel.

7 SOEDAN Bid vir hospitaalkapelane in die Nuba Berge wat pasiënte in Jesus se naam bemoedig.

8 SAOEDI-ARABIË Bid vir die gesondheid van ‘n Saoediese Gelowige wat gedwing word om uit die land te vlug.

9 KATAR Bid vir plaaslike Gelowiges wat weens hulle geloof vervolg word.

10 CHINA Bid dat Frontlinie-Werkers op God sal vertrou vir finansiële voorsiening.

11 VAE Bid vir die bemoediging en moed van plaaslike Gelowiges wat in die geheim aanbid.

12 IRAN Bid vir Christengevangenes wat laas jaar met die aanvang van die pandemie uit die tronk vrygelaat is

13 TURKMENISTAN Bid dat Gelowiges ‘n moedige getuienis sal behou, ondanks intimidasie.

14 KIRGISIË Bid dat kerke in staat sal wees om diegene te help wat inkomste verloor het.
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