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L ee Chul-ho het Jesus Christus in 
1998 ontmoet nadat hy uit Noord-
Korea oorgeloop het. Desperaat 

om die hongersnood wat sy land vir vier 
jaar verwoes het, het hy die Tumenrivier 
oorgesteek na China waar hy ‘n Suid-
Koreaanse sendeling ontmoet het wat 
hom gehelp het en die Evangelie met hom 
gedeel het. Toe hy die Goeie Nuus hoor 
het Chul-ho sy geloof in Christus geplaas.

Terwyl Chul-ho van ondervoeding 
herstel, het hy God se Woord verslind, en 
het hy die eerste jaar die Bybel verskeie 
kere deurgelees. Vir die volgende drie jaar 
het hy ander Noord-Koreaanse oorlopers 
van Christus geleer en geleidelik sy 
bediening verbreed om hulp te verleen 
aan Noord-Koreaners by die grens wat 
oorloop na China. Hy is ook gedurende 
hierdie tyd getroud.

Chinese polisie het toe een somersdag, 
in 2001, vir Chul-ho en sy vrou, wat sewe 
maande swanger was, gearresteer waar 
hulle vir ‘n groep Noord-Koreaners gewag 
het om vanuit die selfregerende Binne-
Mongolië streek na China oor te loop. “Ter 
wille van my vrou se oorlewing, moes ek 
vir die polisie sê dat sy nie my vrou was 
nie,” het Chul-ho gesê. “Ek het vir hulle 
gesê ek ken haar nie.”

Ondanks sy poging om sy vrou te 
beskerm, is beide vir etlike dae aangehou 
voordat hulle na Sinuiju, Noord-Korea, 

gedeporteer is. Toe Chul-ho die Noord-
Koreaanse tronk binnetree, het hy alles 
verloor. “My vrou is in Sinuiju gedwing om 
‘n aborsie te hê,” het hy gesê.

Hy het nooit weer sy vrou gesien nie. 

Tronkbediening
Chul-ho is in die herfs van daardie selfde 
jaar uit die Noord-Koreaanse tronk 
vrygelaat. Drie maande later het hy die 
Tumenrivier vir ‘n tweede keer oorgesteek 
om sy bedieningswerk onder Noord-
Koreaanse oorlopers voort te sit. Alhoewel 
die werk alreeds sy vrou se lewe geëis het, 
het hy besef dat die nood te groot was om 
te stop.

Chul-ho is in die lente van 2002 weer 
deur Chinese grenspolisie aangehou 
terwyl hy aan oorlopers langs die grens 
die Evangelie bedien het. Hierdie keer is 
hy van “sistematiese organisering van ‘n 
groep en onwettige hulp om ‘n rivier oor 
te steek,” aangekla. Chinese owerhede het 
Chul-ho vinnig skuldig bevind en hom tot 
10 jaar tronkstraf gevonnis.

Sy lewe agter tralies was ondraaglik. 
Die drie-verdieping tronk het 2,000 
gevangenes bevat en 40 gevangenes 
is in elke klein sel ingeprop. Dit was te 
warm om gedurende die somer te slaap 
en amper te koud om in die winter asem 
te haal. Wagte het Chul-ho 24 uur per dag 
dopgehou.

“Ek was as ‘n gevaarlike gevangene 
geklassifiseer omdat ek ‘n Christen was 
wat teruggestuur sou word na Noord-
Korea,” het hy gesê. “Hulle het my basies 
beskou as ‘n persoon sonder enige hoop 
op die lewe. Hulle het gedink dat ek 
selfmoord sou pleeg.”

Chul-ho het vroeg in sy gevangenskap 
elke twee maande briewe van Christene 
in die Verenigde State en ander lande 
ontvang. Die briewe, wat deur lesers van 
The Voice of the Martyrs se maandelikse 
nuusbrief gestuur is, het noodsaaklike 
bemoediging en ‘n tipe van kameraadskap 
met die wêreldwye kerk tydens sy 10-jaar 
gevangenskap, voorsien.

Die bemoediging wat hy van besorgde 
Christene ontvang het, het hom gedra 
terwyl hy herhaaldelike ondervragings 
en slanery moes trotseer. Op ‘n keer het 
wagte hom gedwing om vanaf 3vm. tot 
9vm. teen ‘n muur te staan en indien hy 
sou beweeg, sou hulle hom skop of sy kop 
teen die muur slaan. Chul-ho het deur dit 
alles aan Christus vasgehou.

“Nadat hulle my op die wyse ondersoek 
het, het een polisiebeampte vir my gesê 
dat ek nie gesondig het nie,” het hy gesê. 
“Hierdie beampte het tot die besef gekom 
dat ek ‘n regverdige daad gedoen het en 
dat ek in die geskiedenis opgeteken moet 
word omdat ek vir my mense gely het.”

Die beampte het belowe dat indien hy 

Die Gevangene 
Wat 

Ander Vrylaat
Noord-Koreaanse oorlopers beeld 
weer hulle ontvlugting uit. Baie 
Noord-Koreaners keer tot geloof in 
Christus nadat hulle die Evangelie in 
China hoor, en Chul-ho help om sulke 
oorlopers te onderrig.
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ooit bevorder word, hy Chul-ho sou bevry. 
Soos die maande en jare verby gegaan 
het, het Chul-ho gesê dat hy in diepe 
depressie verval het en geen idee gehad 
het hoe hy verder agter tralies sou lewe 
nie. God het hom egter spoedig uit die 
duisternis getrek en vir hom ‘n nuwe doel 
geskep.

“Ek het geglo dat dit God was wat 
hierdie werk begin het en dat Hy my 
iewers sou neem,” het hy gesê. “As ek ooit 
eendag anderkant uitkom, hoop ek dat 
die 10 jaar gevangenskap nie tevergeefs 
sal wees nie.”

Dis toe dat Chul-ho besluit het om die 
beste van sy tyd in die tronk te maak. 
Nadat hy handearbeid van 6:30vm. tot 
9nm. verrig het, het hy ‘n paar uur elke 
aand afgestaan om Bybel te lees en 
Chinees te bestudeer.

Terwyl hy sy studies voortgesit het, het 
hy ook verhoudings gebou met ander 
gevangenes en vinnig bekend geword 
as die “Noord-Koreaanse pastor”. Ander 
Noord-Koreaanse oorlopers wat Christene 
geword het, het geleidelik in die geheim 
toenadering begin soek. “Hulle het vir my 
hulle kruishangertjies gewys,” het hy gesê.
Alhoewel die Gelowiges nie toegelaat was 
om formele aanbiddingsdienste in die 
tronk te hou nie, het Chul-ho gedurig uit 
die Bybel en ander Christelike boeke wat 
hy ten tye van sy arrestasie gehad het, 
gelees. “Ek het gepreek, geleer en mense 
in die tronk geëvangeliseer,” het hy gesê. 
“Ek het selfs Bybels en Christelike boeke 
versprei aan diegene wat belangstelling in 
die geloof getoon het.”

Hoop in die Duisternis
Chul-ho het gesê dat 200 uit die tronk se 
2,000 gevangenes van Noord-Korea was. 
Soos hy, het meeste na China oorgeloop 
om die hongersnood te oorleef.

Een jong Noord-Koreaner met wie 

Chul-ho die Evangelie gedeel het, het ‘n 
hartroerende bekentenis gemaak: Hy het 
sy eie ma aan mensehandelaars in China 
verkoop om die res van sy familie te kon 
help. Steeds berouvol oor sy ondenkbare 
daad het die man homself na Jesus 
gewend. Chul-ho het gesê hy is een van 
baie Noord-Koreaners wat Christus in ‘n 
Chinese tronk ontmoet het.

“Mens sou kon aanneem dat al die 
Noord-Koreaanse gevangenes wat ek in 
die tronk ontmoet het na Noord-Korea 
teruggestuur is,” het hy bygevoeg. “Hulle 
kon daar gesterf het, maar ek is seker 
sommige van hulle het Noord-Koreaanse 
ondergrondse Christene geword.”

Op ‘n Sondagmiddag in 2011, ‘n dag 
voor sy vrylating uit die tronk, het 
owerhede Chul-ho na ‘n ander gebou 
geneem vir ondervraging. Hulle het toe vir 
hom nuwe klere gegee, in ‘n kar gelaai en 
hom na ‘n stad aan die Noord-Koreaanse 
grens geneem. “Hulle het my daarheen 
geneem om my terug te stuur na Noord-
Korea,” het Chul-ho verduidelik.

Noord-Korea se grenskantoor was 
egter daardie dag gesluit omdat die 
regering pas die dood van sy leier, Kim 
Jong-il, aangekondig het. ‘n Amptenaar 
het Chul-ho toe na China se buitelandse 
sake departement van Chinese Publieke 
Sekuriteit geneem waar die hoof van 
personeel toevallig die beampte was wat 
etlike jare gelede vir Chul-ho gesê het dat 
hy hom sou bevry indien hy ooit bevorder 
word.

“Hy het my regtig bevry,” het Chul-ho 
gesê. “Ek het vir drie maande daar gebly. 
Ek is na die eerste hewige ondervraging 
goed behandel. Hulle het begin om my 
goed te behandel. Die beampte het sy 
woord gehou.”

Chul-ho is vroeg in 2012 as ‘n “persoon 
van onbekende nasionaliteit” vrygelaat. 
Omdat hy ander familie in Suid-Korea 

”Ek het gepreek, geleer 
en mense in die tronk 

geëvangeliseer. Ek het selfs 
Bybels en Christelike boeke 
versprei aan diegene wat 

belangstelling in die geloof 
getoon het.”

gehad het, was hy in staat om ‘n paspoort 
van die Suid-Koreaanse ambassade te 
bekom en is toe na Incheon, Suid-Korea, 
gevlieg.

Chul-ho het aan boord van die 
vliegtuig by die venster uitgekyk en 
gesien hoe China se Yanji Lughawe in die 
verte verdwyn. “Dit het gevoel asof God 
vir my sê: ‘Ek doen my werk,’” het Hy gesê. 
Alhoewel hy hoopvol was oor sy toekoms, 
het Chul-ho gesê dat die vlug na Suid-
Korea beide genotvol en onseker was.

“Ek was emosioneel baie onstabiel toe 
ek vrygelaat is,” het hy gesê. “Toe ek egter 
buite die tronk met my eie twee voete op 
die grond loop, was ek in ekstase. Daar is 
geen menslike woord wat daardie gevoel 
kan beskryf nie. Tot die oomblik dat ek op 
die Incheon Lughawe geland het, het dit 
gevoel asof iemand my gejaag het.”

As hy terugkyk na sy tyd in die tronk, 
kan Chul-ho sien hoe God deur hom 
gewerk het. “In die begin kon ek nie 
verstaan hoekom God my daar laat land 
het nie, want om Christenwerk te doen 
om my mense te red was nie my eie 
wil nie, maar God se wil wat my ‘n hart 
daarvoor gegee het,” het hy gesê. “So, in 
die begin het ek God se mense gehaat en 
struwelinge met God gehad. Ek het op 
‘n keer in die tronk selfmoord oorweeg. 
Maar nou kan ek sê dat dit God was wat 
my hande vasgehou het.”

‘n Nuwe Sendingveld
Nadat hy in Suid-Korea aangeland het, 
het Chul-ho SVM-werkers ontmoet wat 
hom gehelp het om daar by die lewe aan 
te pas.

Noord-Koreaanse oorlopers sukkel 
dikwels met die vryheid wat hulle in 
Suid-Korea ervaar. Na jare se opgaar van 
die min goed wat hulle besit het, begin 
hulle om alles wat vir hulle gegee word 
of wat hulle in staat is om te verdien, te 
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vermors. In ‘n plek van die steunende 
stroom van regeringspropaganda, is 
hulle oorstelp met popkultuur en die 
bykomende media, soos TV, radio, 
tydskrifte en webtuistes. Hulle moet ook 
leer om mense te vertrou nadat hulle in 
‘n omgewing van agterdog in vrees van 
spioenasie deur hulle bure en familielede 
geleef het.

‘n Ander algemene probleem 
is die noodsaaklikheid om slegte 
gedragsgewoontes te verbeter. Chul-ho 
het gesê baie mense in Noord-Korea word 
gedwing om in onetiese aktiwiteite te 
deel, net om te oorleef, en sommige gaan 
voort met daardie leefstyle nadat hulle 
na Suid-Korea en China oorgeloop het. 
Hulle sal dikwels enige iets doen om geld 
te verdien en in hulle nuwe omgewing te 
oorleef.

Nadat Chul-ho hulp van SVM ontvang 
het, het hy besluit om sy bedieningsfokus 
te skuif na Noord-Koreaners wat 
aanvanklik oorloop na Loas, ‘n algemene 
pad vir baie wat hoop om uiteindelik 
Suid-Korea te bereik. Sy doel is om hulle 
aan Christus voor te stel voordat hulle in 
Suid-Korea gevestig raak.

Chul-ho het vir jare die liefde van 
Christus aan Noord-Koreane in Laos 
oorgedra deur omgeepakke uit te deel en 
baie van hulle in die geloof te onderrig. 
Hy reis bykans elke maand na Laos om 
klein groepe oorlopers te ontmoet, tipies 
vyf tot sewe mense op ‘n slag.

“Om hulle in Laos te onderrig is die 
laaste plek waar hulle God se Woord 

Twee algemene roetes 
is deur Noord-Koreaners 
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na Suid-Korea. Chul-ho 

is toegewyd om die 
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te deel voordat hulle hul 
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kan leer, wat hulle gekrenkte gewete 
deurdring, voordat hulle in Suid-Korea 
inkom,” het hy gesê. “Ek probeer die 
Evangelie met hulle deel op hierdie 
spesifieke manier waar hulle vir die eerste 
keer in hulle lewe diep kan dink oor die 
Evangelie.”

Hy het gesê die omgeepakke, wat 
persoonlike items, medisyne, klere en 
‘n oudio-Bybel bevat, is ‘n belangrike 
deel van sy frontlinie-bediening. “Vir 
Noord-Koreaners word die Evangelie 
gedeel en deur mense se dade van diens 
gemanifesteer,” het hy gesê. “Toe ek lank 
gelede na China oorgeloop het, het ek ‘n 
kerk gesien. Die kerk se lig was altyd aan, 
maar ek het nie eers daaraan gedink om 
in te gaan nie. Daar was egter ‘n sendeling 
wat vir my baie klere gegee het. Alhoewel 
die klere gebruikte klere was, was ek deur 
sy liefde, wat God se liefde manifesteer, 
na die Here aangetrek. Vir Noord-
Koreaners moet die Evangelie saam met 
iets kom wat in hulle materialistiese 
behoeftes kan voorsien.”

Chul-ho het gesê diegene wat die 
Evangelie hoor en dissipelskap in Laos 
ontvang, is meer geneig om kerk by 
te woon en ‘n goddelike lewe in die 
groot, bedrywige stede van Suid-Korea, 
te lei. Hy het gesê diegene wat nie in 

Laos bereik word nie, gaan voort met 
afgodeaanbidding en verruil Kom Jong 
Un vir die afgod van geld.

“Beide groepe benodig ‘n oomblik in 
hulle lewe om diep oor geloof na te dink 
voordat hulle in Suid-Korea inkom,” het 
hy gesê. “Wanneer hulle na Suid-Korea 
kom, dryf en eis die sosiale strukture en 
die wêreldse atmosfeer hulle om van God 
af te wyk.”

Ondanks die trauma wat Chul-ho 
trotseer het en die pyn wat hy herleef 
wanneer hy van ander Noord-Koreaners 
hoor wat weens hulle geloof gely het, het 
hy gesê dat hy leer om God toe te laat om 
hom in sy werk te dra.

“In my drome sien ek soms myself 
in die tronk of sien ek die gesigte van 
diegene wat gemartel was,” het hy gesê. 
“Maar ek het begin besef dat die trauma 
ook die krag het om hierdie bediening ‘n 
hupstoot te gee sodat ek dankbaar kan 
wees vir hierdie werk. Ek is nie meer in 
gevangenskap nie, maar vry. Alhoewel 
die bediening pynlik en veeleisend is, 
het ek volle vertroue in die Here wat 
hierdie werk doen. As ek een ding van my 
gevangenskap kon leer, het ek geleer dat 
dit nie my wil is nie, maar God se wil, wat 
sal geskied.”

Chul-ho het gesê hy hoop dat 
Christene rondom die wêreld 
voortdurend vir Noord-Korea sal bid en 
ander Frontlinie-Werkers, wat diegene 
bedien wat van die onderdrukkende 
regering gevlug het, sal ondersteun.

“Oor die nuus praat mense allerhande 
dinge oor politieke gesprekke met 
Noord-Korea,” het hy gesê. “Ek glo egter 
dat die opheffing van ‘n Noord-Koreaner 
en om so ‘n persoon te help om ‘n dissipel 
van Jesus te word, die enigste alternatief 
vir Noord-Korea is.”

Chul-ho berei 
omgeepakke voor 

om met 
Noord-Koreaanse 

oorlopers in 
Laos te deel.
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MOSAMBIEK: Duisende Ontwortel
Islamitiese opstandiges wat begeer om ‘n kalifaat 

in oostelike Afrika te stig, het die lewe vir Christene in 
Mosambiek se noordelike kusstreke, uiters moeilik gemaak. 
Terwyl Islamiete sedert 2017 aktief betrokke is in die streek 
Cabo Delgado, is 300,000 mense in aanvalle in 2020, 
ontwortel. Die ontworteldes het skuiling verkry by familielede 
wat in veiliger gebiede woon, of in vlugtelingkampe wat 
oorvol is en waar daar ‘n tekort aan voedsel en basiese 
behoeftes is.

Die Islamitiese opstand het baie geaffekteer en die situasie 
vir Christene is veral haglik. Christenwerkers in die gebied 

sê dat Islamiete kerke gebrand het en Christene onthoof 
het, hulle het ook skole, klinieke en polisiestasies vernietig. 
“SVM het gehelp om ontwortelde Christene met voedsel-
noodlenings en oudio-Bybels in hulle geboortetaal, te 
voorsien,” het ‘n SVM-werker gesê. “Die oudio-Bybels dien nie 
net as bemoediging vir hierdie Gelowiges se geloof nie, maar 
rus hulle ook toe om die Evangelie met Moslems te deel wat 
ontwortel is.”

MIANMAR: Langdurige Gevolge van 
Gevangenskap

‘n Christenleier in die staat Shan, Mianmar, ly steeds 
onder die gevolge van ‘n lang gevangenskap nadat hy deur 
kommunistiese separatiste geteiken is. Die United Wa State 
Army (UWSA) het ongeveer 120 pastors, insluitende Aikhun 
Plot, en baie ander Christene in die streek in 2018 gearresteer. 
Aikhun was tydens die grootste gedeelte van sy gevangenskap 
aan een enkel met ‘n staalboei vasgeketting wat ondraaglike 
pyn en beenskade veroorsaak het. Hy het ook ‘n velkwaal in die 
tronk ontwikkel.

Alhoewel sy velkwaal sedert sy vrylating met behandeling 
verbeter het, ervaar Aikhun steeds erge pyn in sy been. Die 
pastor is onlangs tot prinsipaal van ‘n Bybelkollege benoem en 
is ywerig om sy nuwe verantwoordelikhede aan te pak. “Bid 
vir God se wysheid en leiding vir hom en sy familie sodat hy in 
staat kan wees om die kollege effektief te bestuur en te lei tot 
eer van God en die uitbreiding van Sy koninkryk,” het ‘n SVM-
werker in Mianmar gesê.

‘n Ander pastor, Ai Khun Mhawm, sukkel ook met kroniese 
pyn na ‘n agt-maande gevangenskap onder die UWSA. Ai Khun 
Mhawm was ook soos Aikhun Plot met ‘n swaar ketting aan sy 
been vasgemaak en het ook behandeling ontvang sedert sy 
vrylating. Sy vrou se gesondheid is ook swak.

Die Wa-selfbesturende verdeling, binne noord-oostelike 
Mianmar se staat Shan, is nie onderhewig aan Mianmar se 
sentrale regering nie en die regerende United Wa State Party 
(kommunisties) word swaar beïnvloed deur die Chinese 
Kommunistiese Party. Die UWSA het in 2018 ‘n godsdienstige 
suiweringsveldtog deur die streek van stapel gestuur 
wat kerke en godsdiensonderrig verban. Vandag word 
“aanbidding, openbare gebed, die sing van Evangelieliedere 
en die verkondiging van die Evangelie streng verbied in die              
Wa-streek,” het ‘n SVM-werker gesê.

UIT DIE VELD

Lidmate van sy kerk is uit hulle dorpe verdryf omdat hulle Jesus aanbid 
het.

Duisende het voor die aankomende Islamitiese opstandiges uitgevlug 
wat spesifiek Christene geteiken het en in hulle opmars spore van 
vernietiging in dorpe gelaat het.

Nog ‘n pastor, Ciat San, wat ook deur die 2018- 
godsdienssuiwering geaffekteer is, was in die tronk toe sy 
kerkgebou en huis deur ‘n UWSA-stootskraper vernietig is. 
Sy huis is sedertdien vervang, maar nie die kerk nie. Ciat San 
word steeds fyn dopgehou deur owerhede en wanneer hy 
kerklidmate in hulle huise besoek, bid hy en “sing” hy gesange 
in stilte met hulle. “Alles in stilte,” het die SVM-werker gesê.

Listen to VOM Radio host Todd Nettleton talk  
with Will Hart about the situation in Mozambique at 
VOMRadio.net/Mozambique.

Afrika



MAART
14 BANGLADESJ Bid vir die krag en vertroosting van diegene wat onder geestelike en emosionele vervolging ly.
15 VERENIGDE ARABIESE EMIRATE Bid vir Miriam wat haar familie verloor het weens haar geloof.
16 OMAN Bid dat die waarheid van God se Woord die valshede van Islam sal oorskadu.
17 ETIOPIË Bid vir plaaslike kerke se toenemende uitreikpogings aan Moslemgemeenskappe.
18 KENIA Bid vir diegene wat deur Islamitiese aanvalle geaffekteer word.
19 NEPAL Bid dat wetsontwerpe wat kerk beperk nie bekragtig sal word nie.
20 MALI Bid vir eenheid onder Gelowiges en ‘n geestelike openbaring wat die liefde van Christus uitbeeld.
21 IRAN Bid vir Christenstudente wat uit hulle universiteit geskop word. 
22 LIBIË Bid dat baie deur uitsendings en internet-evangelisasie bereik sal word.
23 DJIBOETI Bid dat Somaliese en Eritrese vlugtelinge die geleentheid sal kry om die Evangelie in Djiboeti te hoor.
24 NOORD-KOREA Bid vir Noord-Koreaanse vroue wat in noord-oostelike China in gesmous word.
25 JEMEN Bid vir families wat geliefdes weens hulle geloof in Jesus Christus verloor het.
26 MEXICO Bid dat elke Gelowige onder die Tzotzil-mense haar of sy eie kopie van God se Woord sal ontvang.
27 TANZANIË Bid dat Christenbekeerlinge uit Islam moedig sal wees wanneer hulle hul geloof deel. 
28 LIBANON Bid vir Bachir wat deur diegene aan wie hy in die afgeleë gebiede bedien, vervolg word.
29 COMORE Bid dat meer moedige evangeliste onder die Málagaanse mense na Comorane sal uitreik. 
30 LAOS Bid dat deure sal open vir die verskeping van Bybels en Christelike materiaal in die Hmong-taal.
31 SRI LANKA Bid dat meer Sri Lankaanse werkers sal kies om in Moslemstreke te werk.

APRIL
1 BAHREIN Bid dat studente wat streng Moslemonderrig ontvang, Jesus eerder sal vind.
2 FIILIPPYNE Bid vir diegene wat aan besering, droefheid of verlies as gevolg van gewelddadige aanvalle, ly.
3 ETIOPIË Bid vir Gelowiges wat hulle huise en eiendomme weens vervolging verloor het.
4 TURKYE Bid dat die regering die grondwetlike vryhede van Turkse kerke sal staande hou.
5 TADJIKISTAN Bid vir Afgaanse vlugteling in Tadjikistan en vir evangelisasiepogings onder hulle.
6 CHINA Bid vir ‘n kerk wat ‘n onlangse polisieondervraging ondergaan het.
7 NIGERIË Bid vir Gelowiges wat in oorvol kampe woon nadat hulle uit hulle huise verdryf is.
8 IRAK Bid vir die veiligheid en bemoediging van werkers wat Bybels in aangrensende lande insmokkel.
9 ERITREA Bid vir die finansiële, fisiese en geestelike nood van Eritrese gevangenes se families.
10 COMORE Bid dat Christenwerkers bemoedig sal bly deur die Evangelie van Christus terwyl hulle bedien.
11 BROENEI Bid dat meer Broeneise Moslems ernstig sal nadink oor dit wat hulle glo.
12 TANZANIË Bid dat Christenfamilie wat in oorwegend Moslemgebiede woon ‘n moedige getuienis sal behou.
13 UGANDA Bid dat nuwe Gelowiges wat werksbekwaamhede aanleer, in staat sal wees om hulleself te onderhou.
14 ASERBEIDJAN Bid dat die Evangelie regoor die land versprei sal word.
15 LIBANON Bid vir gebiede buite Beiroet, soos Tyre, Sidon en Tripoli, waar daar min Christelike teenwoordigheid is.
16 VIËTNAM Bid dat nuwe Gelowiges sterk sal staan namate hulle familieverwerping, uitsetting en slanery trotseer.
17 ISRAEL Bid vir nuwe Gelowiges wat van ‘n Ortodokse Joodse agtergrond afkomstig is.
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