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B ybelverspreiding in Colombië 
se guerrillagebied vereis die 
denke van ‘n skaakmeester. Elke 

beweging moet geanaliseer word en 
die opponent se teëbeweging moet 
te wagte wees.

Alhoewel Bybelverspreiding 
wettig is in Colombië, deurkruis 
gewapende rebellegroepe die 
land se afgeleë gebiede asof hulle 
verhewe bo die wet is. Paramilitêre- 
en guerrillagroepe soos die 
Revolutionary Armed Forces of 
Colombia (FARC) sê Christene sleg 
omdat hulle weier om deel van  die 
dwelmhandel te wees of vir hulle 
regte veg. Die rebellegroepe beskou 
ook enigiemand wat deur hulle 

gebied reis as ‘n bedreiging op plekke 
waar hulle dikwels dwelmmiddels 
kweek en smokkel.

‘n Bedieningspan het onlangs tot 
diep in die woude van die Putumayo 
afdeling, langs die grens van 
Ecuador en Peru, gereis om volkleur 
Aksiebybels te versprei en kerkwerkers 
te bedien. Die Bybels, wat kleurvolle 
illustrasies in die styl van ‘n grafiese 
roman bevat, is nie net aantreklik vir 
kinders nie, maar ook vir volwassenes 
wat sukkel om ‘n tradisionele Bybel te 
lees.

Nadat hulle baie ure per motor 
gereis het, het die span hulle voorraad 
op motorfietse oorgelaai wat vir 20 
minute verder gery en ‘n rivier bereik 

het. Hulle het die motorfietse, Bybels 
en voorraad op ‘n pontboot gelaai 
en vir twee ure rivier-op geseil. 
Nadat hulle die pont oorgesteek het, 
het hulle so ver moontlik met hul 
belaaide motorfietse verder gery 
voordat hulle hul vrag weer op muile 
oorgelaai het. 

Die eindbestemming van hulle reis 
deur die ruwe terrein van Colombië, 
was ‘n eenvoudige houtkerk met ‘n 
grasdak. “Hierdie gemeenskappe 
word deur gewapende rebellegroepe 
omring,” het ‘n SVM-werker gesê. 
“Hulle handhaaf die mag in die 
streek. ‘n Paar meter van die kerk is 
‘n voormalige koka-plantasie. Die 
broers van die kerk vertel vir ons dat 
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het hulle ook geweet dat hulle nou 
beter as ooit toegerus is om in hulle 
gemeenskappe te bedien. “Dit is as 
gevolg van hierdie mense dat ons 
kan sê dat die geloof in hierdie hele 
streek, ondanks die struikelblokke en 
die verwoesting van oorlog, versterk 
is,” het die SVM-werker gesê. “Hulle 
volhard voortdurend in Christus.”

Met fisiese laste wat verlig is 

daar in die diepste deel van die streek 
steeds koka-aanplantings is wat die 
rebellegroepe onderhou.”

Die eenvoudige kerk wat geen 
elektrisiteit gehad het nie, het as ‘n 
afsonderingsentrum vir 30 pastors 
gedien wat van regoor die streek 
byeen gekom het. Baie het vir ure 
geloop om die ligging te bereik en 
almal van hulle bedien in eensame, 
afgeleë gebiede onder uiters 
spanningvolle toestande.

Die gasheerkerk het 
“swemfasiliteite” in ‘n nabye stroom 
opgerig met gevlegte hangmatte 
tussen die kerk se dakkappe vir 
beddens. Teen die einde van elke 
aand se twee-uur lange diens, is 
die kragopwekker afgeskakel en 
“pikdonker duisternis het toegesak,” 
het die SVM-werker gesê.

Die pastors het oor die verloop 
van drie dae in leierskapopleiding 
deelgeneem en gemeenskap met 
mekaar geniet. “Dit was goed om die 
geloof van elke pastor waar te neem,” 
het die SVM-werker gesê. “Hulle is 
gemotiveer deur die behoefte van 
kameraadskap met ander broers in 
die geloof.”

Aan die einde van die 
afsonderingstydperk het die pastors 
elkeen ‘n boks Bybels ontvang om 
by hulle plaaslike kerke uit te deel. 
Alhoewel hulle geweet het dat 
dit dalk maande of jare sal wees 
voordat hulle weer byeen sou kom, 

en harte wat opgehef is deur die 
bemoediging en geloof van hulle 
Christenbroers en -susters, het die 
bedieningspan hulle terugtog na 
hulle huise met muile, motorfietse, 
pontbote en motors, veilig afgelê. 
Hulle sal binnekort met geanaliseerde 
taktiek begin vir die volgende skuif op 
die Colombiaanse skaakbord.

Dertig pastors, wat by ‘n klein kerk in ‘n Colombiaanse “rooi sone” byeengekom het, was 
dankbaar vir hulle noodleniging akkommodasie. Tydens ‘n drie-dag afsondering geleentheid 
het hulle opleiding en gemeenskap met mekaar geniet voordat hulle Bybels ontvang het om 
in hulle tuisdorpe te versprei.
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n Saagmeule maatskappy wat 
‘n nuwe pad in Sierra Leone 
gebou het, het onbewustelik 

‘n weg geskep vir Bybels om 
gemeenskappe te bereik wat 
voorheen slegs per voet bereik kon 
word.  ‘n Frontlinie-Werker,  genaamd 
Francis, het gedurende lente verlede 
jaar, ‘n vrag Bybels na ‘n afgeleë 
gebied vervoer waar hy vir verskeie 
jare gewerk het. Voor die pad se 
konstruksie moes Francis voetslaan 
na elke dorp, en wat nou slegs twee 
ure per voertuig neem, het vroeër 
nege ure geneem.

Sierra Leone bestaan hoofsaaklik 
uit Moslems en klein gemeenskappe 
wat regoor die noorde versprei is, 
is die tuiste van sommige van die 
mins-bereikbare groepe mense in 
die land. In hierdie streek, wat deur 
Islam oorheers word, word individue 
wat volgelinge van Christus word 

dikwels deur hulle familie en bure 
vervolg. Christene, insluitende hele 
dorpe, wat Islam verlaat het om 
Jesus te volg, het min geleentheid vir 
gemeenskap met ander Gelowiges, 
dus is ‘n besoek van ander Christene 
‘n baie groot bemoediging.

Dag 1 – Kabuita 
Toe die Bybelverspreidingspan in 
Kabuita arriveer, het die dorpenaars 
gretig by ‘n rivier gewag waar Francis 
kort daarna 30 Gelowiges gedoop 
het wat Christus in die vorige jaar 
aangeneem het. Sedert Francis se 
vorige besoek het die gemeenskap tot 
dubbel die grootte van sy grasdakkerk 
gegroei en hulle het planne gemaak 
vir ‘n meer permanente kerkgebou 
wat met  kleistene gebou  sou word.
 Die hele gemeenskap het die 
doopplegtigheid gevier met ‘n vier-
uur lange kerkdiens waar Francis 

gepreek het, en ‘n ander werker het 
oor Johannes 14:6 gepraat (“Ek is die 
weg en die waarheid en die lewe ...”) 
“Hulle is so gretig om te leer en hulle 
is so onkundig oor basiese waarhede,” 
het die werker gesê. “Die prediker het 
oor eenvoudige waarhede gepreek.”
 Die Bybelverspreidingspan het 
diegene wat nie in staat was om te 
lees nie, van Oudio-Bybels voorsien 
en sodoende drukkoste gespaar op 
Bybels vir diegene wat kan lees. Hulle 
het ook die hoof van die dorp van 
‘n Oudio-Bybel voorsien. “Hy was so 
dankbaar en het vertel hoe God hulle 
gehelp het sedert  hulle Christene 
geword het,” het die werker gesê.
 Daardie aand het Francis per 
motorfiets na ‘n buurdorp, 35 
minute verder gereis waar hulle 
die JESUS-film vertoon het voordat 
hulle teruggegaan het na Kabuita. 
“Hulle het geen skool, geen skoon 
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waterbronne en geen kerkgebou of ander 
struktuur vir godsdiensbeoefening nie,” het 
hy gesê. “Hulle was wel baie ontvanklik vir die 
Evangelie.”
 Kort na hanekraai, ongeveer om 5vm., 
het meeste van die dorpenaars, soos dit die 
gebruik elke oggend is, in die grasdakkerk 
byeen gekom om God te dank vir Sy 
beskerming deur die nag en om Hom vir sy 
hulp vir die dag te vra.

Dag 2 — Kamatou 
Na oordenkings het die span verder gereis 
met die pad na Kamatou waar hulle deur 
dansende en singende dorpenaars begroet 
is. Die dorp se pastor, wat nie kan lees of skryf 
nie, preek met hulp van ‘n Oudio-Bybel wat 
hy vier jaar gelede ontvang het; daar is geen 
ander Bybels in die dorp nie.
 Frontlinie-Werkers het gedrukte Bybels 
voorsien aan diegene wat kon lees en 
sonkrag-aangedrewe Oudio-Bybelspelers 
uitgedeel sodat hulle God se Woord met 
groepe mense kon deel. “Hulle was so 
opgewonde om so ‘n geskenk te ontvang,” 
het die werker gesê.
 Toe Francis vra hoeveel mense al van 
Paulus gehoor het, het die dorpshoof gesê: 

  Baie van die onlangs 
gedoopte Christene 
het nog nooit 
voorheen ‘n Bybel 
besit nie.

Saidu is op die ouderdom van 6 jaar na 
‘n skool gestuur waar hy 10 jaar onderrig 
uit die Koran ontvang het.  Maar toe hy 
13 jaar oud was, het hy die JESUS-film 
gesien en daarna alles oor Jesus begin 
bestudeer, en gewonder hoekom Hy 
meer wonderwerke as enige ander 
profeet kon verrig en hoe Hy die dode 
kon opwek.
 Verlede jaar was Saidu in ‘n buurdorp 
toe Francis, ‘n Frontlinie-Werker, op 
‘n mediese missie daar arriveer het. 
Terwyl die mediese span dorpenaars 
behandel het, het hulle ‘n Oudio-Bybel 
oor ‘n luidspreker laat speel. Saidu was 
so opgewonde om meer oor Jesus te 
hoor en het Francis gevra of hy “daardie 
woorde” kon kry. Francis het vir hom 
‘n geheuekaart met ‘n opname van die 
Bybel in sy moedertaal gegee en Saidu 
luister nou elke dag na die Bybel by sy 
huis. Hy het nou ‘n beter begrip oor wie 
Jesus is.
 Hy het voorheen nog nooit die Bybel 
gelees of daarvan gehoor nie. “Dit is die 
boodskap waarvoor ek gewag het vandat 
ek 13 jaar oud was,” het hy gesê.
 Bid vir Frontlinie-Werkers, soos 
Francis, en soekers, soos Saidu. Vra die 
Here om Frontlinie-Werkers na soekers 
te lei wat gereed is om hulle geloof in 
Christus te plaas. Bid ook dat soekers 
gewillig sal wees om die prys te betaal 
om so belangrike besluit te neem.

Die Boodskap
waarvoor hy gewag het
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“Ons is nog baie onkundig oor die Bybel. Vertel 
asseblief vir ons van Paulus.” Francis het toe van 
Paulus se dramatiese bekering vertel en daarna 
het almal saam ‘n maaltyd van ystervark en rys 
genuttig. Voordat die span die dorp verlaat het, het 
die dorpenaars twee hoenders en ‘n bok aan hulle 
geskenk en gesê hulle hoop dat die span gou weer 
besoek sou aflê.

Dag 3 — Kanatortor 
Twee ure verder in die pad af het die span die dorp, 
Kanatortor, besoek, waar die dorpenaars hulle 
verwelkom en gesê het dat die span se voertuig die 
eerste is wat na hulle dorp toe kom.
 Na die groetery het werkers aan vier dorpenaars 
wat kon lees gedrukte Bybels, asook 16 Oudio-Bybels, 
insluitende een aan die dorp se pastor, Momodu, 
voorsien het. “Nou is ek die gelukkigste man in 
die wêreld,” het hy gesê. Momodu preek vanuit 
herinnering sedert sy Oudio-Bybel twee jaar gelede 
ophou funksioneer het.
 Na gebede en oordenkings om 5vm., het almal 
by ‘n klein spruit byeengekom. Francis en Momodu 
het 36 nuwe Gelowiges gedoop terwyl die ander 
dorpenaars “I have Decided to Follow Jesus”, gesing 
het.
 Die Gelowiges in hierdie dorpe langs die 
Saagmeule se pad is die vrug van jare se werk deur 
die Frontlinie-Werker. Hy het die saadjie van die 
Evangelie in hulle harte geplant en hy bid dat hulle 
geloof sal groei noudat hulle toegang tot God se 
Woord het. 

se Offerande
Gered van Menslike 
Offers deur Christus

Pastor Momodu het in Kanatortor, (sien “Dag 3”) 
wat eens op ‘n tyd die hoofkwartier vir heksery 
was, groot geword. Behalwe ander gode het hulle 
die luislang aanbid,  die gode in die bome en ‘n 
menslike “god” wat in ‘n hut, omring van demone, 
gewoon het. Elke jaar het die gode ses menslike 
offers geëis.

Toe Momodu ‘n tiener was, was hy gekies om ‘n 
menslike offer te wees. Alhoewel sy pa een van die 
heksery se leiers was, wou hy nie sy seun verloor 
nie, dus het hulle na ‘n ander dorp gevlug. Dit was 
daar waar Momodu die Evangelie gehoor het en ‘n 
Christen geword het.

Toe hulle na ongeveer ‘n jaar teruggekeer het 
huis toe, het Momodu begin om ander van Jesus 
te vertel. Dorpenaars het belang gestel as gevolg 
van hulle vrees vir die gode wat hulle gedien het 
en nie langer hulle kinders wou offer nie. Hulle het 
spoedig besluit om die heksery te verlaat en Jesus te 
volg,  en het Momodu as hulle prediker aangewys. 
Elke Sondag praat hy oor wat hy van sy Oudio-Bybel 
geleer het. 

  Dertig nuwe Gelowiges het in Kabuita gewag om gedoop 
te word. Hulle het Bybels ontvang om hulle te help groei in 
hulle geloof.
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Kyk uit vir ons Spesiale Nuusbiefuitgawe oor Christenvervolging in Mosambiek 

—  “Die Duiwel op ons Voordeur”

Mei/Junie 2021Gebedsdagboek
MEI 2021
16 KENIA Bid vir die beskerming van Christenminderhede langs die kus.
17 UGANDA Bid vir die krag van Christenbekeerlinge uit Islam wat ontvoering en vervolging trotseer.
18 SOEDAN Bid vir die oorgangsregering wat die langtydse Islamitiese diktator, Omar al-Bashir, vervang het.
19 ERITREA Bid vir die regering en vir diegene in bewind, insluitende Eritrea se langtydse diktator, Isaias Afwerki.
20 LAOS Bid vir die ontwikkeling van goddelike, opgeleide Christenleiers.
21 VIËTNAM Bid dat Gelowiges wat in stede bly wat meer vryheid bied, na Christene in landelike gebiede sal omsien.
22 TADJIKISTAN Bid vir diegene wat in kinderevangelisasie werk, wat groot boetes en tronkstraf tot gevolg kan hê.
23 MALEDIVE Bid dat God elke nuwe Gelowige sal versterk en ‘n netwerk van ondersteunende Christene sal bewerkstelling.
24 SENTRAAL Bid vir die familie van Pastor Jean-Paul Sankagui wat in 2017 gemartel is.
 AFRIKAANSE REPUBLIEK
25 ALGERIË Bid vir Bybelverspreidingsgeleenthede regoor Algerië, veral in die suide.
26 COLOMBIË Bid dat Bybelverspreiders die Christene wat God se Woord die meeste benodig, sal bereik.
27 SOMALIË Bid dat Somaliese Gelowiges in staat sal wees om in hulle land aan te bly en te evangeliseer.
28 JORDANIË Bid dat plaaslike bedieninge wat na Moslemvlugtelinge uitreik, voortdurend vrug op hulle werk sal opmerk.
29 OESBEKISTAN Bid vir herlewing in die land.
30 LIBIË Bid vir vrede in Libië.
31 KIRGISIË Bid vir die siekes se herstel en vir die kerk se bediening aan hulle.

JUNIE 2021
1 AFGANISTAN Bid vir voortdurende Bybelvertalingswerk asook radio-, TV- en sosiale mediabedienings.
2 LAOS Bid vir die geestelike stand van kommunistiese Laos wat Boeddhisme as ‘n amptelike geloof handhaaf.
3 IRAK Bid vir Gelowiges wat terugtrek na die Mosul-gebied nadat hulle in 2014 deur ISIS verdryf is.
4 KAMEROEN Bid vir evangeliste wat hulle lewens in gevaar stel om dissipels te maak van Gelowiges in dorpe wat deur 
  Boko Haram aangeval word.
5 SRI LANKA Bid vir Zion-kerk wat steeds van ‘n bomaanval in April, 2019, herstel.
6 ETIOPIË Bid vir die lidmate van kerke wat in aanvalle vernietig is.
7 UGANDA Bid dat enkelmoeders wat deur hulle mans verlaat is ‘n dapper Christelike getuienis sal behou.
8 DJIBOETI Bid vir Christenbekeerlinge uit Islam wat onder druk en vervolging van hulle gemeenskappe ly.
9 VERENIGDE Bid vir sendelinge wat geleenthede soek om Emirate met die Evangelie te bereik.
 ARABIESE EMIRATE
10 CHINA Bid dat Christene ondanks enige omstandighede, getrou aan Christus sal bly.
11 KENIA Bid dat kerke in sentraal-Kenia bedieningswerk in Moslembeheerde streke sal aanmoedig en ondersteun.
12 SOMALIË Bid dat die Here die harte van regeringsleiers sal versag teenoor Christene.
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