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IRAN: Ontvang die Boek met 
Al die Antwoorde   

Tala het laasjaar tot geloof in Christus gekeer, maar sy was 
bang om vir haar familie te vertel. In Iran, waar dit onwettig 
is om Islam te verlaat, trotseer Christene dikwels aanklagtes 
van “optrede teen nasionale sekuriteit” asook potensiële 
gevangenskap.

Tala het egter onlangs op ‘n verrassende toneel afgekom: 
haar broer wat ‘n Bybel lees en haar suster wat ‘n blokraaisel in 
‘n Christelike tydskrif invul. Christenwerkers het in die geheim 
die Bybel en Christelike tydskrif by Tala se familiehuis afgelewer 
en haar sibbe was geïnteresseerd in die materiaal.

“My suster het my vrae gevra oor hoe om die blokraaisel 
te voltooi,” het Tala gesê. Toe ek vir hulle vra hoe hulle die 
blokraaisel se vrae beantwoord het, het hulle na die Bybel 
gewys en gesê: ‘Hierdie boek het antwoorde op al die vrae.’”

Bemoedig deur hulle belangstelling, het Tala vir werkers 
by ‘n Christelike bediening gevra hoe sy haar familie kan 
begin benader. “Bid vir hulle om Jesus te vind en dat God jou 
daarvoor sal gebruik,” het hulle vir haar gesê.

Die Iranse regering poog om enige getuie vir Christus stil 
te maak, maar SVM ondersteun voortdurend strategieë soos 
Bybelverspreiding en die verkondiging van die Evangelie deur 
middel van verskeie mediakanale. Christenwerkers kan deur 
middel van hierdie pogings met baie Iraniërs, soos Tala se 
sibbe, in verbinding tree, wat dalk nooit op ‘n ander wyse die 
Evangelie sal hoor nie.

”Iranse jeugdiges vlug weg van godsdienstige erkenning 
en om hulle te benader kan nogal uitdagend wees,” het ‘n 
Frontlinie-Werker gesê. “Danksy die nuusbrief, het ons ... baie 
jeugdiges wat met ons in verbinding tree en baie van hulle 
het by ons klein groepe aangesluit. Bid voortdurend vir al die 
families binne Iran wat antwoorde soek oor ware liefde en ‘n 
verhouding met God.”

VANAF DIE VELD

Iraniërs hoor die Evangelie deur middel van verskeie mediakanale en 
Bybelverspreidings.

Die Islamiete wat hierdie kerk in Maart aangeval het was lede van ‘n 
terroriste-organisasie wat talle kerke sedert hulle bestaan in 2015 
aangeval het.

INDONESIË: Selfmoord-bomwerpers 
val ‘n Kerk op Palmsondag aan

Selfmoord-bomwerpers het die Hati Yesus Maha Kudus kerk 
in Makassar op 28 Maart, aan die einde van die Palmsondag-
erediens, aangeval. ‘n Islamitiese ekstremiste paartjie op ‘n 
motorfiets het gepoog om by die voorste ingang van die 
kerk se parkeerarea in te gaan, maar ‘n sekuriteitswag het 
agterdogtig geraak toe hy opmerk dat die vrou in tradisionele 
Moslemdrag geklee was. Hy het hulle gestop net voordat die 
bom ontplof het.

Danksy die coronavirus-voorsorgmaatreëls, was daar gelukkig 
min kerkgangers daardie oggend teenwoordig. Geen sterftes is 
aangemeld nie, maar 19 lidmate is in die ontploffing beseer. Die 
Indonesiese regering voorsien hulp aan die beseerde slagoffers.

Die selfmoord-bomwerpers was lede van ‘n Islamitiese groep, 
genaamd Jamaah Ansharut Daulah (JAD), wat al talle kerke 
sedert hulle bestaan in 2015, aangeval het. SVM het voorheen 
hulp aangebied aan beseerdes in die groep se aanval in Mei 
2018, toe drie kerke in Surabaya gebombardeer is en ongeveer 
13 mense dood is. Ekstremistegroepe neem geweldig toe 
regoor Indonesië en teiken soms Christene in hulle pogings 
om ‘n Islamitiese kalifaat te stig wat deur Sharia of Islamitiese 
wet beheer word. “JAD het geweldig toegeneem en het baie 
ondergrondse selle geskep wat in die geheim veg,” het ‘n SVM-
werker gesê. “Hulle het gedroom oor en geveg vir Indonesië 
om ‘n Islamitiese staat te word ... hetsy deur geweld of deur 
Islamitiese proselitisme.”

Ons Indonesiese broers en susters in Christus aanbid 
voortdurend en deel hulle geloof, ondanks vyandigheid van 
diegene wat hulle getuienis wil stil maak. “Christene in Indonesië 
het nie met geweld op hierdie aanvalle gereageer nie, maar 
eerder met liefde en vergifnis,” het SVM se streeksdirekteur vir 
Asia Pacific, gesê.
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om te sien hoe dit nie net alleen in een familie, een dorp of 
een gemeenskap, voorkom nie, maar in ‘n hele stamgroep. 
‘n Mensegroep wat eens as onbereikbaar beskou was, ervaar 
nou een van die grootste Evangeliese bewegings in die hele 
Afrika.”

Hierdie beweging van Yao Moslems wat hulle na Christus 
wend, geniet egter ook negatiewe aandag. Moslemgroepe 
regoor Malawi, mobiliseer om Christenbekeerlinge te oorreed 
om na Islam terug te keer en nuwe Gelowiges word met die 
dood gedreig indien hulle weier om hulle Christelike geloof 
te versaak. Moslem ekstremistegroepe proseliteer in vyf 
strategiese liggings regoor Malawi.

“Hulle het hierdie ‘n oorlog verklaar,” het die Frontlinie-
Werker gesê, “en hulle vra dat elke Moslem dit ernstig sal 
opneem aangesien hulle grondgebied deur Christenskap 
oorval is. Ek is glad nie bang nie. Die vuur van die Evangelie is 
in die Yao-land aangesteek en geen poorte van die hel sal dit 
stop nie.”

MALAWI: Teenkanting Neem Toe 
namate Moslems hulle na Christus Keer

Alhoewel vervolging nie algemeen in Malawi is nie, word 
Gelowiges onder die Yao-mense dikwels deur hulle families 
verban en fisies aangerand weens hulle geloof in Christus. 
Ondanks hierdie teenkanting, is Christene in Malawi 
standvastig in hulle geloof.

Die Yao is ‘n stamgroep wat ‘n gebied bewoon, insluitende 
suidoostelike Malawi, noordwestelike Mosambiek en 
suidelike Tanzanië. Hulle is oorwegend  Moslems  en Islam 
is ‘n fundamentele deel van hulle kultuur. “Om van Islam te 
bekeer, veral na Christenskap, word beskou as miskenning 
van jou hele stam,” het SVM se veldleier vir die streek, gesê. 
“Met hierdie ideaal in plek, is pogings om die Evangelie onder 
die Yao te versprei, werklik moeilik.”

God se koninkryk groei egter steeds op ‘n merkwaardige 
wyse onder die Yao. “Ons het ‘n uitsonderlike beweging van 
die Heilige Gees in die Yao-land opgemerk namate Moslems 
in 2020 en 2021 in groot getalle hulle vertroue in Christus 
geplaas het,” het ‘n Frontlinie-Werker gesê. “Dit is ongelooflik 

Om die Yao-mense met die Evangelie te bereik is moeilik omdat dit as verwerping van die stam beskou word wanneer jy Islam verlaat. Bid dat nuwe 
Gelowiges goed in God se Woord gegrond sal word namate hulle vervolging trotseer.
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LAOS: Tiener Onterf omdat sy 
Christus Volg 

Sa het ‘n Christen geword na vele gesprekke oor Christus met 
haar hoërskoolklasmaat, Peng. Die vrede wat sy in Christus 
gevind het, het egter vyandigheid van haar ouers by die huis 
tot gevolg gehad.

Toe die 15-jarige se ouers uitvind dat sy ‘n Christen geword 
en kerk bygewoon het, het hulle op haar geskreeu omdat sy 
die “geloof van vreemdes” volg. Hulle het haar herhaaldelik 
gewaarsku om op te hou om Christus te volg, maar Sa het 
standvastig in haar geloof gebly. Toe het haar ouers verlede 
November al haar klere uit die huis gegooi en vir haar gesê om 
“by die Christene te gaan bly.”

Sa het by Peng en haar ma ingetrek nadat haar ouers haar 
uitgeskop het. “Peng se ma is ‘n weduwee en is  arm, tog het 
sy ‘n ope hart om Sa in te neem,” het ‘n SVM-werker gesê. “Bid 
asseblief vir haar.”

Sa se dorp het ‘n geskiedenis van vervolging van Christene 
en baie Gelowiges is gedwing om weg te gaan weens hulle 
Christelike geloof. “Die hoof van die dorp en die dorpenaars 
hou nie van Christene nie,” het ‘n SVM-werker gesê. Baie 
Laosiane probeer om Christene te stop om in hulle dorpe te 
aanbid, want hulle beskou Christenskap as ‘n Westerse geloof 
wat slegs teenspoed gaan veroorsaak.

MIANMAR: Pastor Beskuldig van 
Swartsmeerdery van Boeddhisme 

‘n Pastor in Mianmar veg ‘n uitgebreide wetlike stryd sedert 
hy in 2018 beskuldig is van swartsmeerdery van Boeddhisme. 
Aung Tun Oo is deur twee radikale Mahbahtah monnike 
beskuldig dat hy teen Boeddhisme by ‘n Boeddhiste skool, 
uitgevaar het. Pastor Aung Tun Oo het ‘n voorlegging tydens 
‘n Kersfeesprogam aangebied oor die betekenis van Christus 
se aardse geboorte, dood en opstanding. Alhoewel hy nie 
Boeddhisme in die voorlegging genoem het nie, het verskeie 
Boeddhiste monnike aanstoot geneem en hom by die 
owerhede aangekla. Die Mahbahtah monnike is lede van die 
Wirathu sekte, die gevaarlikste terroristegroep in Mianmar.

Aung Tun Oo is 64 keer deur die hof gedagvaar sedert die 
saak oopgemaak is. “Die regter en sy kollegas weet baie goed 
dat die aanklagte teen my ongegrond is en slegs op grond van 
my geloof in Christus is,” het Aung Tun Oo gesê, “maar hulle 
almal sloer om geregtigheid in my guns te laat geskied.”

SVM het ondersteuning aan die pastor en sy familie 
gebied tydens die lang wetlike geveg. “Dit is met tye baie 
ontmoedigend vir ons,” het Aung Tun Oo gesê. “Wanneer ons 
ontmoedig word, herinner die Here ons egter dat dit nie weens 
ons dwaasheid is of omdat ons enige iets verkeerd gedoen het 
dat ons hierdie wetlike saak trotseer nie. Dit is omdat ons die 
Evangelie verkondig en God se opdrag gehoorsaam uitvoer.

Bid dat die regter ‘n regverdig uitspraak sal lewer en nie 
onder druk van die radikale monnike sal swig nie.

Alhoewel Pastor Aung Tun Oo met tye deur die lang wetlike gevegte 
ontmoedig word, bly hy bemoedig in die Here en weet hy dat hy ter 
wille van sy Christelike getuienis ly.

Bid vir Sa en ander nuwe Gelowiges in Laos wat deur familielede verwerp 
word nadat hulle hul geloof in Christus plaas.
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MOSAMBIEK: Duisende Ontwortel

Islamitiese oproeriges wat poog om ‘n kalifaat in oostelike 
Afrika te stig, het die lewe vir Christene in Mosambiek se 
noordelike kusstreke uiters moeilik gemaak. Hoewel Islamiete 
sedert 2017 bedrywig is in die Cabo Delgado streek, het 
aanvalle in 2021, 820,000 mense ontwortel. Die ontworteldes 
het by familielede wat in veiliger gebiede woon, of in 
vlugtelingkampe wat oorvol is en waar daar ‘n tekort aan 
voedsel en basiese noodsaaklikhede is, gaan skuil.

Baie is deur die Islamitiese oproer geraak en vir Christene 
veral, is die situasie aaklig. Christenwerkers in die gebied 
sê Islamiete het kerke afgebrand en Christene onthoof, 
asook skole, klinieke en polisiestasies vernietig. “SVM het 
ontwortelde Christene met noodleniging gehelp en voedsel 
en oudio-Bybels in hulle moedertaal, voorsien,” het ‘n SVM-
werker gesê. “Die oudio-Bybels bring nie net bemoediging vir 
hierdie Gelowiges in hulle 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 voortdurend 
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 vir meeste van sy gevangenskap met ‘n staalboei 
aan een enkel vasgeketting wat ondraaglike pyn en beenskade 
veroorsaak het. Hy het ook ‘n velsiekte in die tronk opgedoen.

Alhoewel sy velsiekte na sy vrylating met behandeling 
verbeter het, ervaar Aikhun steeds erge pyn in sy been. Die 
pastor is onlangs benoem as prinsipaal van ‘n Bybelkollege en 
is ywerig om met sy nuwe verantwoordelikhede te begin. “Bid 
vir God se wysheid en leiding vir hom en sy familie sodat hy in 
staat sal wees om die kollege effektief te oorsien en te lei vir 
die glorie van God en Sy koninkryk se uitbreiding,” het ‘n SVM-
werker in Mianmar gesê.

Nog ‘n pastor, Ai Khun Mhawm, sukkel ook met kroniese pyn 
na agt maande in gevangenskap onder die UWSA. Soos Aikhun 
Plot, is Ai Khun Mhawm met ‘n swaar ketting om sy been 
vasgemaak en het sedert sy vrylating behandeling ontvang. Sy 
vrou se gesondheid is ook sleg.

Die Wa-selfbesturende verdeling, binne Mianmar se 
noordoostelike staat, Shan, is nie onderhewig aan Mianmar 
se sentrale regering nie en die regerende United Wa State 
Party (kommunisties) word hewig beïnvloed deur die 
Chinese Communist Party. Die UWSA het in 2018 ‘n veldtog 
regoor die streek geloods vir godsdiensreiniging en kerke 
en godsdienstige onderrig verban. Vandag is “aanbidding, 
openbare gebed, sing van Evangelieliedere en die 
verkondiging van die Evangelie streng verbode in die Wa-
streek,” het ‘n SVM-werker gesê.

Nog ‘n pastor wat deur die 2018 godsdiensreiniging 
beïnvloed is, Ciat San, was in die tronk ten tye sy kerkgebou 
en huis deur ‘n UWSA-stootskraper, vernietig is. Sy huis 
is sedertdien herbou, maar nie sy kerk nie. Ciat San word 
steeds noukeurig dopgehou deur owerhede, en wanneer hy 
kerklidmate in hulle huise besoek, bid en “sing” hy lofliedere 
saggies saam met hulle. “Alles in stilte,” het die SVM-werker 
gesê.

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

Duisende vlug van oprukkende Islamitiese oproeriges wat spesifiek 
Christene geteiken het en dorpe in hulle tog verwoes het. 

Listen to VOM Radio host Todd Nettleton talk  
with Will Hart about the situation in Mozambique at 
VOMRadio.net/Mozambique.
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Meer as ‘n jaar nadat die paartjie die aanneming begin het, 
het ‘n hof beslis dat hulle nie geskik is om Lydia aan te neem 
nie omdat sy ‘n Moslem gebore is en hulle Christene was. Lydia 
het boonop ernstige gesondheidsprobleme, insluitende ‘n 
hartdefek en spysverteringsprobleme gehad en die hof het 
beslis dat indien Lydia na die weeshuis teruggeneem word, 
“daar geen moontlikheid is” dat sy by ‘n ander familie geplaas sal 
word nie. Die hof het ook verder beslis dat Lydia se biologiese 
ma, ‘n verpleegster, heeltemal toegerus is om vir haar te sorg. ‘n 
Gebroke Sam en Maryam wag nou om te hoor of hulle aangesê 
gaan word om Lydia terug te neem na die weeshuis toe.

Christenbekeerling, Ebrahim Firouzi, wat in Oktober 2019, na 
ses jaar in gevangenskap vrygelaat is, is nou duisend myl van 
sy huis af in interne ballingskap. Ebrahim is na sy vrylating twee 
weke gegun om by sy huis te wees voordat hy weer vir bykans 
drie jaar in ballingskap opgeneem is.

Hy trotseer nou nuwe, bykomende klagtes van “belediging 
van die geheiligdes” en “propaganda teen die staat deur 
bevordering van die Christelike geloof” en indien hy gevonnis 
word kan hy vyf tot ses jaar tronkstraf opgelê word. Owerhede 
het Ebrahim gedurig tydens sy ballingskap geteister en selfs sy 
selfoon en skootrekenaar gekonfiskeer.

IRAN: Arrestasies, ‘n Gekanselleerde 
Aanneming en Verbanning 

Lewe vir Christenbekeerlinge bly veral uitdagend in Iran 
terwyl die hele land onder gevolge van die wêreldwye 
pandemie ly. In gekoördineerde optrede regoor die land het 
intelligensie-agente van Iran se Islamic Revolutionary Guard Corp 
(IRGC),12 Christene op 30 Junie en 1 Julie gearresteer. Die agente 
het eers die huis van ‘n onlangs Christenbekeerling in westelike 
Tehran gestroop en ses van die ongeveer teenwoordige 30 
Christene, gearresteer. Daarna het die agente na die huise van 
drie ander Christenbekeerlinge gegaan en elkeen gearresteer. 
Die volgende oggend is nog drie Christene in die stad Malayer, 
gearresteer. Plaaslike Christene glo die strooptogte was 
gekoördineer met die hulp van ‘n informant wat die groep in 
onlangse maande geïnfiltreer het.

In die stad Bushehr, is ‘n Christenpaartjie wat bykans die 
aanneming van ‘n baba voltooi het, by ‘n huiskerkbyeenkoms 
gearresteer en later in kennis gestel dat hulle aanneming 
ongeldig verklaar is. Sam en Maryam het ‘n wyle gelede met die 
aannemingsproses van ‘n 3-maande-oue dogtertjie, Lydia, by ‘n 
plaaslike weeshuis, begin. Ses maande nadat sy deel van hulle 
familie geword het, het intelligensie-agente vir Sam en Maryam 
gearresteer maar  hulle spoedig daarna op borgtog vrygelaat en 
van “propaganda teen die regering” aangekla.

Klein groepe Iranse Gelowiges ontmoet in privaat huise vir aanbidding. Indien hulle ontdek word, staar hulle moontlike 
detensies, boetes en lang gevangenskap, in die gesig.
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MARRIAM AND SARA,
Die Nalatenskap van ‘n Voormalige Vervolger 
 
Marriam se man, Paulus, het Christene voorheen geslaan. 
Nadat hy egter ‘n volgeling van Jesus Christus geword het, 
het hy soortgelyke slae van sy eie familielede trotseer wat 
hom verag het omdat hy Islam verlaat het. Paulus is tot in 2016 
herhaaldelik geslaan, totdat beserings van ‘n baie ernstige 
aard tot sy dood gelei het. 
 Marriam het baie teenspoed na Paulus se dood trotseer. 
Sy was die enigste voorsiener vir haar familie en haar dogter, 
Sara, het aan ernstige oogskade gely nadat haar pa haar 
as baba laat val het toe hy deur familie aangeval is. “Na my 
man se dood was ek bekommerd oor hoe ek my dogter se 
akademiese uitgawes sou betaal en hoe ek as ‘n enkelouer 
alles sou kon hanteer,” het Marriam gesê.
 Marriam het ‘n riksja ontvang wat sy as ‘n huurmotor kan 
gebruik om haar familie te onderhou en SVM het gehelp 
met mediese behandeling om ‘n glasoog vir Sara te voorsien 
sodat sy haar vertroue kon herwin en terug skool toe kon 
gaan.
 Marriam het die werk van haar man voortgesit deur families 
in nabygeleë gebiede te besoek en vir hulle te bid. “Een 
Moslemvrou, Yasmin, het my gevra om haar te besoek vir 
gebed,” het sy gesê. “Ek het vir hulle gebid en hulle is in die 
naam van Jesus Christus genees. Hulle was verbaas en het 
God geloof.”
 Bid dat hierdie familie die redding van Jesus Christus sal 
ontvang en bid voortdurend vir Marriam en Sara.

HAMZA,      
Christen Geslaan omdat hy Moslems na Christus Lei 

Hamza, wat in ‘n Christenfamilie groot geword het wat in skuld 
was by ‘n steenoondeienaar, het nooit vervolging trotseer nie, 
totdat hy ‘n Moslem kerk toe geneem het. Die steenoondeienaar 
het geen probleem daarmee gehad dat Hamza kerk bywoon 
nie, maar hulle verhouding het drasties verander toe Hamza 
‘n Moslem-kollega saamnooi kerk toe en die man tot Christus 
bekeer het. Die steenoondeienaar het Hamza kort daarna by sy 
kerk se ingang ontmoet en hom so erg geslaan dat hy sy skouer 
gebreek het. Ondanks die besering en hoe hy deur die eienaar 
behandel is, het Hamza aanhou werk om sy skuld af te betaal.

Hamza is in 2017 aan ‘n ander steenoondeienaar verkoop en 
het aanhou werk om sy skuld by die vorige eienaar af te betaal. 
Vervolging van die vorige eienaar het egter nie gestop nie. 
Twee mans op ‘n motorfiets het in September 2019 langs Hamza 
stilgehou terwyl hy huis toe geloop het van die mark af en hulle 
het hom weer geslaan. Hamza sê hulle het in opdrag van sy 
vorige eienaar opgetree.

Hamza kon sy skuld aan die steenoondeienaar met hulp van 
SVM op 30 November, 2020, afbetaal. Hy en sy familie het ook ‘n 
riksja ontvang wat hulle as ‘n huurmotor kan gebruik. “Hamza 
was gelukkig en dankbaar teenoor die span vir hulle hulp,” het ‘n 
SVM-werker gesê.

Hamza het gesê dat hy, ondanks sy moeilike lewe, nooit hoop 
in Jesus Christus verloor het nie. “Hy het my gebede beantwoord 
en my nou geseën met ‘n wonderlike geskenk,” het hy gesê.

Bid asseblief voortdurend vir Hamza en sy familie. Alhoewel 
hulle skuldvry is, sal hulle gedurig in Pakistan, waar Christene die 
minderheid is, diskriminasie trotseer.Marriam and haar dogter, Sara.

Waar is Hulle Nou? Pakistan

Ondanks hewige vervolging weens sy Christelike getuienis, hou Hamza met 
vreugde vas aan sy hoop in Christus.



FONDASIES

Deur Merv Knight

DIE POLISIEKAPTEIN SE PET 
‘n Verhaal oor Bybelsmokkeling

Nadat hy ‘n leë sitplek langs die paadjie gevind het, het hy gaan sit en die boks Bybels op die vloer langs sy been neergesit. 
‘n Polisiekaptein wat hom tot op die bus gevolg het, het op die sitplek langs die paadjie oorkant hom gaan sit, sy pet 
doodeenvoudig afgehaal en dit op die man se boks geplaas.
Terwyl die bus die pad af steun en rammel, het die man elke nou en dan afgekyk na sy kosbare vrag en gewonder of hy daarin 
sou slaag om dit by sy bestemming af te laai. Al gou het hulle ‘n kontrolepunt bereik. Polisiebeamptes het op die bus 
geklim om ‘n paar ID-kaarte na te gaan, maar hulle was spesifiek gefokus op alle bokse in die 
passasiers se besit. 
Die man se hart het vinniger geklop namate die beamptes in die paadjie afstap. Skielik staan 
hulle langs sy boks en sien die polisiekaptein se pet daarop en loop verder aan na die 
volgende passasier.
Die man het uiteindelik sy bestemming bereik en God se Woord veilig afgelewer by afwagtende 
Gelowiges in die hooglande.
Wonderwerke gebeur op verskeie en soms eenvoudige 
wyses. God se hand het Sy kosbare Woord beskerm. 
Wanneer ons daaraan dink, gebeur wonderwerke 
dikwels. Laat ons nooit daarin faal om 
God se hand in die haas en gewoel 
van die lewe raak te sien nie, sodat 

ons nie die seëning mis nie.

Merv Knigt bedien die vervolgdes alreeds 

vir meer as 50 jaar. ‘n SVM-raadslid en 

medestigter van Voice of the Martyrs – 

Australië, hy is ook die Wurmbrand 

Historikus en skrywer van die boek 

Richard Wurmbrand: The Man and His Work, 

(NIE IN SUID-AFRIKA BESKIKBAAR NIE).

‘n Bejaarde man het ‘n bus gehaal in die stad, Ho Chi Minh, in Viëtnam, 
met ‘n lang reis voor hom – moontlik ‘n 12 uur-lang rit. In sy hande het hy 
‘n boks met ongeveer 30 Bybels vasgehou wat hy na stam-Christene in die 
hooglande neem. In sy soeke na ‘n sitplek op die oorvol bus, het hy gedink 
aan hoe hy deur al die baie kontrolepunte op sy pad sou gaan sonder dat sy 
waardevolle goedere ontdek sou word.



Oktober/November 2021Gebedsdagboek
OKTOBER
17 MAURITANIË Bid dat Christene wat in die geheim aanbid ander Gelowiges sal ontmoet vir gemeenskap. 
18 MAROKKO Bid vir Koning Mohammed VI en ander regeringsleiers.
19 IRAN Bid dat die kinders van Christenfamilies standvastig sal staan waar hulle Moslemskole bywoon.
20 CHINA Bid dat Christene die liefde en waarheid van Christus na ‘n sterwende wêreld sal bring.
21 NOORD-KOREA Bid vir suksesvolle pogings om Bybels via lug en see te smokkel.
22 PAKISTAN Bid dat alle Christene hulle eie kopie van die Bybel sal kry.
23 KAMEROEN Bid vir plaaslike kerke wat vir vervolgde Christene in die noorde sorg en bemoediging bied.
24 DJIBOETI Bid vir die voortdurende verspreiding van die Evangelie onder die Afar-mense.
25 IRAK Bid dat huiskerklidmate deur vervolging versterk sal word. 
26 MIANMAR Bid vir vrede, veral vir gebiede wat deur die onlangse konflikte in Rohingya en Arakan, geaffekteer is.
27 TUNISIË Bid vir eenheid en samewerking onder Tunisiese kerke.
28 LIBANON Bid vir pastors, kerke en Christene wat onder ekonomiese en burgerlike wanorde lewe.
29 JEMEN Bid vir vrede en eenheid in hierdie oorloggeteisterde land.
30 ALGERIË Bid vir diegene wat die Evangelie deur middel van sosiale media evangelisasie hoor.
31 LAOS Bid vir die 49 mensegroepe met 200 etniese subgroepe in Laos.

NOVEMBER
1 IRAN Bid vir Moslems wat Islam verlaat en Christus aanneem.
2 TUNISIË Bid vir die huiskerke regoor Tunisië.
3 KUBA Bid dat God se Woord die mees afgeleë gebiede van die eiland sal bereik.
4 VERENIGDE Bid dat diegene wat die Skrif in die geheim lees, Jesus Christus sal leer ken.
 ARABIESE EMIRATE
5 PAKISTAN Bid vir uitreikpogings aan minderheidsgroepe soos Hindoes en Sjiïet Moslems.
6 BANGLADESJ Bid vir die bemoediging van Christene wat dikwels die enigste Gelowiges in hulle dorp is.
7 KOEWEIT Bid vir diegene wat Bybels ontvang om Jesus deur God se Woord te leer ken.
8 CHINA Bid dat lidmate van Early Rain Church vrede sal vind te midde van voortdurende vervolging.
9 LIBANON Bid dat kerke meer sal verenig en saam al werk ter wille van die Evangelie.
10 KAZAKSTAN Bid vir wysheid om die Goeie Nuus te alle tye te verkondig.
11 DJIBOETI Bid vir voortdurende stabiliteit sodat vervolgde Gelowiges van omliggende nasies skuiling kan neem in 
  Djiboeti.
12 BURKINA FASO Bid dat God vrede en herstel in Burkina Faso sal bewerkstellig.
13 NOORD-KOREA Bid dat SVM se radio-uitsending in die Noord-Koreaanse dialek baie met die Evangelie sal bereik.

S

M

D

W

D

V

S

S

M

D

W

D

V

S

S

M

D

W

D

V

S

S

M

D

W

D

V

S

www.persecutionsa.org/donate
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