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VAN DIE UITVOERENDE DIREKTEUR

Die Oppergesag van die wet en die Heerskappy van Christus

Petr Jasek (op voorblad) is as ‘n spioen en vyand van 
die staat gevange geneem omdat sy verskaffing 
van diens aan vervolgde Christene, Soedan se wette 
verbreek het. Deur bystand aan Christene wat aan 
die land se suidelike grens woon te kriminaliseer, 
het die Islamitiese Soedannese regering goed as 
kwaad en kwaad as goed (Jesaja 5:20) verklaar. 
Soedan gebruik die hoogste wette van sy land om 
diegene te straf wat sy agenda van die uitwissing 
van ‘n groot deel van sy eie populasie teen te werk.
 Ons het Christenbroers en –susters wat vandag 
in tronke ly weens die mensdom se mislukking om 
God se opdragte en Sy reg en geregtigheid uit te 
voer (Deuteronomium 16:20; Jesaja 1:17; Psalm 33:5). 

 In die foto’s aan die linkerkant kan jy 
twee van ons kosbare susters in Christus 
sien wat vir jare saam onder staat-
toegediende foltering gely het weens 
hulle getuienis van Christus in Eritrea, 
so verskriklik dat dit byna onmoontlik 
is om dit “tronk” te noem. Die eerste, 
Helen Berhane (wat in hierdie foto-
heruitbeelding van haar skeepshouer-
tronksel te siene is), is na bykans drie 
jaar vrygelaat, maar die ander een, 
Twen Thoeodros (insetsel), bly steeds in 
aanhouding daar na meer as 16 jaar.
 Terwyl ons die Skrif gehoorsaam en 
diegene in gevangenskap onthou asof ons 
medegevangenes is (Hebreërs 13:3), word 
ons geïnspireer deur die getrouheid van 
ons vervolgde broers en susters in Christus. 
Alhoewel ons God nie kan sien nie, kan ons 
Sy voortreflike liefde, vreugde en vrede 
duidelik sien deurdat die Heilige Gees 
deur ons gevange Christenfamilielede 
skyn. Wees bemoedig: As jy aan Christus 
behoort, woon dieselfde Heilige Gees in 
jou.
 Dit is belangrik om te onthou dat 
ondanks die onregverdigheid en 
ongeregtigheid  wat ons in ons gevalle 
wêreld sien en ervaar, God volmaak reg 
en regverdig is. As dit ons begeerte is om 
God te behaag, moet ons soek om soos 
Hy te wees. Soos ons in die Skrif vermaan 
word: “Om geregtigheid en reg te doen, is 
vir die HERE verkiesliker as offers.” (Spreuke 
21:3). Ons mag nooit ophou bid dat 
regerings en wette in elke land, volgens 
God se wil sal handel, soos in die hemel, 
net so ook op die aarde (Matthéüs 6:10). 
Ons moet egter verstaan dat ons gevalle 
wêreld gekarakteriseer word deur mislukte 
menslike pogings om te regeer.
 Aangesien die regerings van hierdie 
wêreld in gebreke is aan God se 
regverdigheid en geregtigheid, moet ons 
onsself bemagtig deur God se maatstaf vas 
te gryp wanneer menslike regerings poog 
om ons gehoorsaamheid aan Christus te 
beperk.
 Jesus Christus is Here. Sal jy jouself ten 
volle aan Christus oorgee en bereid wees 
om enige moontlike prys te betaal om die 
wette van goddelose mense te trotseer 
wat soek om Sy heerskappy te ondergrawe 
en wederregtelik vir hulleself toe-eien?
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Die onverwagte, verreikende gevolge van ‘n gevange pastor se getuienis

Amir sou nie weet hoe 
die meedeling van 
die Evangelie aan ‘n 
medegevangene sou 
lei tot ander Moslems 
wat ook die Evangelie 
hoor en tot geloof in 
Christus keer nie. Hy 
sit sy bediening in Iran 
vandag voort.

Evangelisasie in die Dodesel
Iran

M asood het in 2007 besluit om 
sy broer, Reza, vir oulaas in die 
tronk voor sy teregstelling te 

besoek. Hy het gedink ‘n familielid moes 
daar wees om sy broer te vertroos terwyl 
hy wag vir sy straf vir ‘n moordaanklag en 
hy het geglo dat slegs hy Reza se dood 
sou kon aanskou. Maar tot Masood se 
verbasing, het Reza geen vertroosting 
nodig gehad nie.

“Ek het gedink dat ek hom bekommerd 
en ontsteld sou sien, maar hy was baie 
kalm en het my met ‘n glimlag en gesig 
vol hoop gegroet,” het Masood gesê. “Ek 
wou hom vertroos, maar in daardie kort 
rukkie voor sy dood, het hy vir my gesê: 
‘Weet jy wat die rede is vir my vrede en 
krag?’”

Reza het toe vir Masood vertel van 
Amir, ‘n pastor wat hy in die tronk 
ontmoet het wat hom van Jesus Christus 
vertel het. 
                       ***

Owerhede in Iran, wat deur ‘n Shia 
Islamitiese teokrasie regeer word, gebruik 
hulle netwerk van informante in elke 
stad om die dade van pastors en ander 
evangeliste te monitor en rapporteer. Dit 
is onwettig vir ‘n Iranse burger om Islam te 
verlaat, en diegene wat ander na Christus 
lei word as ondermynend beskou en 
word dikwels gevange geneem op valse 
aanklagtes van “handeling teen nasionale 
sekuriteit.” Maar, onbevrees vir die gevolge, 
veral terwyl agter tralies, het Amir vir Reza 
van Jesus vertel.

“Twee dae gelede het ek ‘n nuwe lewe 
gekry en ek is nie meer bang vir die dood 
nie,” het Reza vir Masood gesê. “Ek weet 
dat die Here Jesus Christus my aanvaar het 
en dat ek saam met Hom sal wees. Moet 
dus nie oor my bekommerd wees nie.” Reza 
het aangedring dat Masood sy geloof in 
Jesus plaas en vergifnis vir sy sondes soek 
sodat hy ook verlossing deur Christus kan 
vind.

“Hy wou meer met my praat,” het 
Masood gesê, “maar die tronkbewaker het 
vir ons gesê dat die tyd verby is en hulle het 
my broer geneem en hom weggelei om 
tereggestel te word. Ek het gesien hoe my 
broer sterf, hy was rustig en het die Here 
geloof.”

Na Reza se teregstelling het Masood sy 
broer se voorbeeld gevolg en sy geloof 
in Christus geplaas. Hy het artikels op 
die internet gelees oor Christenskap en 

Christelike satelliet-TV gekyk. “Voor dit alles 
was ek verslaaf aan dwelms en het selfs 
dwelms verkoop,” het Masood gesê, “maar 
Christus het my van al hierdie bindinge 
verlos.”

Masood het besluit dat hy die pastor moet 
ontmoet wat sy broer na Christus gelei het, 
maar hy het nie geweet of hy reeds uit die 
tronk vrygelaat is nie. Hy was bang dat hy die 
pastor nie sou vind indien hy reeds vrygelaat 
is nie. Hy het vir jare na Amir gesoek, maar 
kon hom nie opspoor nie.

Toe Masood Turkye in 2019 besoek, het hy 
sommige Iranse Christene ontmoet wat uit 
Iran gevlug het en hulle het vir hom die naam 
van ‘n Iranse pastor gegee wat hulle gedink 
het hom sou kon help.

                       ***
“Hulle het vir my gesê dat jy die beste 

persoon is om te help,” het Masood vir 
die pastor gesê, “en hulle het vir my jou 
nommer gegee.” Die pastor het geantwoord 
dat alhoewel hy vir Amir geken het, hy nie 
kontak met hom gehad het nie. Hy het 
egter van Reza se bekering van Amir in 2014 
gehoor.

Volgens die pastor het Amir Reza as een 
van die mees rustelose gevangenes beskryf. 
Hy was onbeheerbaar en het ‘n slegte 
humeur gehad. Niemand het van hom 
gehou nie. Maar toe Reza die Evangelie by 
Amir hoor, het hy ’n gees van liefde en vrede 
ervaar wat hom oortuig het.

“My vriend, wat maak jy hier?” het Reza 
vir Amir gevra. “Hoe kan ‘n goeie mens 
soos jy hier opeindig? Ek het ‘n moord 
gepleeg en moet hier wees, maar wat het jy 
gedoen?”

“Ek is hier vir jou,” het Amir geantwoord, 
“sodat jy vandag die Evangelie kan hoor en 

gered kan word en vry kan wees!”
Oorweldig deur emosie het Reza Amir 

aan die arm gegryp en gesê: “Dink jy God 
heg soveel waarde aan ‘n slegte, goddelose 
persoon soos ek .... dat Hy iemand soos jy as 
Sy verteenwoordiger na my sal stuur?” 

Amir het toe die storie van die verlore 
skaap met Reza gedeel en verduidelik 
hoe die engele in die hemel hulle oor een 
verlore skaap wat gevind is, verheug het. 
Veral geskik vir Reza se situasie, het Amir 
vir hom die storie van die dief aan die kruis 
vertel wat homself in die laaste oomblikke 
van sy lewe aan Jesus oorgegee het.

“Bid asseblief vir my,” het Reza in trane 
gesê, “en help my om verlossing te vind 
soos daardie dief.”

Reza het homself aan Christus oorgegee 
en sy nuwe lewe daardie dag gekry. Sy 
gedrag, taalgebruik en selfs sy voorkoms 
het verander. Twee dae later is hy na 
‘n ander tronk oorgeplaas waar hy die 
volgende dag tereggestel is.

Volgens die pastor was Reza dankbaar 
dat die Here Amir tronk toe gestuur het 
om onwaardige sondaars soos hyself te 
red. Voor sy teregstelling het hy die ander 
gevangenes om verskoning gevra vir sy 
gedrag en sy getuienis met almal van hulle 
gedeel.

Nadat Masood die storie van sy broer se 
bekering gehoor het, het hy dit saam met 
sy eie getuienis begin deel en sommige van 
sy Iranse Moslemvriende het ook tot geloof 
in Christus gekeer. Alhoewel Amir nooit 
van die nuwe lewe sal weet wat hy gehelp 
het om vir Masood en sy Moslemvriende 
te gee nie, was dit in God se plan dat sy 
getroue getuienis aan een veroordeelde 
moordenaar ewige vryheid aan menigte 
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N a hy die verhoog betree het 
om SVM-personeel by ‘n 
weeklikse kapeldiens toe 

te spreek, was Pastor Andrew Brunson 
aanvanklik oorstelp van emosie en kon hy 
nie praat nie. Toe hy hom kon beheer, het 
hy verduidelik watter konneksie hy met 
SVM voel: “Ek het baie tyd met Richard 
Wurmbrand in die tronk spandeer.”

Andrew verduidelik toe dat hy SVM-
stigter, Richard Wurmbrand, se skrywe 
gelees het terwyl hy vir twee jaar in Turkye 
in die tronk was waar hy aangekla was 
van spioenasie en poging om die Turkse 
regering tot ‘n val te bring. Hy het selfs 
‘n foto van Richard uit een van die boeke 
geskeur en dit op sy tronkselmuur langs ‘n 
foto van sy eie familie geplaas.

In ‘n onderhoud wat ons na die SVM-
kapeldiens opgeneem het, het Andrew 
gesê hy wens hy kon meer soos Richard 
wees terwyl hy in die tronk was. Hy het vir 
my gesê hy was soms baie gefrustreerd – 
met God en homself – omdat hy nie in die 
lang maande in die tronk oorwinning kon 
behaal met die tipe geloof en vreugde 
van Richard soos in die boeke Tortured for 
Christ en In God’s Underground, beskryf is 
nie.

Andrew se eie ervaring, soos wat in 
ons gesprek en in sy boek, God’s Hostage, 
gedeel is, kan ons maklik mee assosieer. 
Hy skryf eerlik oor die enorme gevoel 
van teleurstelling en gebrokenheid wat 
hy in die tronk ervaar het – teleurstelling 
omdat God toegelaat het dat hy so baie ly 
en geswyg het toe hy Sy versekering die 
nodigste gehad het. Hy het openhartig 
oor die angs gepraat en hoe hy gewonder 

Deur Todd Nettleton, Gasheer van VOM 
Radio

Gevange pastor Andrew Brunson 
het Richard Wurmbrand se 
voorbeeld gevolg en die geestelike 
dissipline van vreugde geleer.

Richard Wurmbrand
In Gevangenskap met 

www.persecutionsa.org



het of hy besig was om sy verstand te 
verloor.

“Ek het met tye ‘n gevoel van 
verwarring ervaar en daar was tye dat 
ek gewonder het wat werklik is en wat 
nie werklik is nie,” het hy gesê. “Ek kon 
voel hoe ek oor ‘n grens glip, eenvoudig 
net oorglip. Ek gaan in ‘n plek in wat ek 
weet kranksinnig is en ek kan dit voel, ek 
kan voel hoe ek oor die afgrond gaan en 
myself probeer terugtrek. My vrees was 
egter dat ek een of ander tyd nie myself 
sou kan terugtrek nie.”

Andrew sê dat alhoewel hy geweet 
het dat God se genade met hom in die 
tronk was, was dit meeste van die tyd 
‘n “ongevoelige genade”. Hy het nie 
vreugde ervaar nie. Hy het nie God se 
teenwoordigheid ervaar nie. Hy het nie 
God se stem gehoor nie. Hy kon egter nie 
verstaan hoekom nie.

Midde in daardie geestelike duisternis 
het Andrew ‘n besluit geneem wat 
nie op emosie gebaseer was nie, maar 
op ‘n bewustelike wilsdaad: Ek wil op 
Jesus vertrou, selfs al kan ek nie Sy 
teenwoordigheid voel nie en selfs al bly 
Hy stil. Ek wil gehoorsaam wees, selfs al 
moet ek die res van my lewe in die tronk 
spandeer.

Een van die wyses waarop Andrew sy 
gehoorsaamheid uitdruk, kom direk van 
Richard Wurmbrand se voorbeeld. Richard 
het geskryf oor Jesus se instruksies in 
die Saligsprekinge oor hoe om teenoor 
vervolging op te tree: “Verbly en verheug 
julle,” het Andrew terug gedink en 
Matthéüs 5:12 aangehaal.

In sy skrywe benadruk Richard dat 

hierdie nie iets is wat Jesus net aan die 
hand gedoen het nie, maar ‘n opdrag. 
Wat is dan beter om jou buitengewone 
blydskap te wys as om te dans? Dus het 
Richard die dissipline van “dans” in sy sel 
van eensame opsluiting beoefen, alleen 
voor God.

Nadat hy Richard se verhaal gelees het, 
het hy besluit om ook Christus se opdrag 
uit te leef, ongeag van sy gevoelens. En 
so het hy elke dag voor God begin dans. 
“Ek was vas beslote dat ek sal doen wat 
Wurmbrand gedoen het en dit as ‘n 
dissipline sal doen,” het Andrew gesê. 
“Nie uit enige gevoelens nie, want ek het 
geen geluk, blydskap of vreugde ervaar 
nie. Ek het gesê: ‘Hierdie is ‘n saak van 
gehoorsaamheid aan Jesus se woorde.’

“Ek het elke dag met vyf minute begin 
en ek sou begin deur te sê: ‘Ek het berou 
dat ek nooit vreugdevol was nie, want 
U het my opdrag gegee om vreugdevol 
te wees. Ek is jammer; ek toon berou. 
Vergewe my asseblief. Nou gaan ek ‘n 
daad van vreugde uitoefen. Ek voel dit 
nie, maar kyk na my aksie. Dit is ‘n stap 
van gehoorsaamheid. ... Ek gaan midde 
in hierdie aaklige omstandighede voor 
U bly wees. Ek is van my vrou en kinders 
geskei. Ek weet nie wat die toekoms inhou 
nie of wat met my gaan gebeur nie en ek 
is geïsoleer en in die tronk. Maar ek gaan 
my verheug.’ Dan sal ek begin dans en dan 

spring ek rond. Dit was nie ‘n baie goeie 
dans nie, maar ek het rondgespring. Ek het 
gespring, ek het elke dag voor God gedans 
as ‘n dissipline.

“Dan sou ek sê: ‘Verbly en wees verheug. 
Verbly en wees verheug, omdat julle 
loon groot is in die hemele.’ Dan het ek 
in die lug begin opspring en gesê: ‘Ek sal 
dans soos Wurmbrand gedans het. Ek sal 
spring soos Wurmbrand gespring het.’ Ek 
sou dit vir vyf minute doen – rondspring. 
Ek het niks gevoel nie, maar gesê: ‘Ek sal 
verklaar dat ek hierdie vir Jesus doen. Ek 
ly vir Jesus. Dit sal ‘n beloning bring en ek 
wil gehoorsaam wees en dit as ‘n vreugde 
beskou.’”

Andrew se tronkverhaal is nie een van 
oorstelpende blydskap en vertroosting 
nie; hy sê dat die tronk hom gebreek het. 
Wat hy egter in sy gebrokenheid gevind 
het, was liefde vir Jesus. Op een van sy 
laagste oomblikke het Andrew net sy 
mond oopgemaak en die woorde wat 
uitgekom het, het hom verras. Dit was nie 
woorde van smeking, weeklaag of gekerm 
nie. Wat uitgekom het was ‘n eenvoudige 
verklaring: “Ek is lief vir U, Jesus.”

Met daardie liefde en ‘n vasbeslotenheid 
om Christus te gehoorsaam, ongeag 
sy gevoelens, het Andrew Brunson 
oorwinnend uit sy Turkse tronksel 
uitgestap.

Norine Brunson buite die Turkse tronk waar 
haar man, Andrew, vir twee jaar aangehou is.

Andrew Brunson en sy vrou, Norine, het openlik oor die moeilikhede 

en oorwinnings van sy twee-jaar gevangenskap gedeel. Luister 

na hulle volle gesprek met VOM Radio op jou gunsteling Podcast 

app. (Soek en teken in op VOM Radio) of aanlyn by VOMRadio.net/Brunson. 
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Oktober/November 2020 Gebedsdagboek
OKTOBER                                     Ek het gebid
18 SENTRAAL AFR. REP. Bid dat Bybelskole wat as gevolg van die oorlog gesluit het, sal heropen.
19 UGANDA  Bid dat Ugandese kerke maniere sal vind om vervolgde Gelowiges te ondersteun.
20 MALEISIË Bid vir Pastor Raymond Koh wat in 2017 deur staatspolisie ontvoer is.
21 KIRGISIË  Bid dat Christene, ondanks doodsdreigemente, steeds ‘n getuie vir Christus in hulle dorpies  sal wees.
22 KATAR  Bid vir die beskerming en bemoediging van die paar Gelowiges in die land.
23 KENIA  Bid vir die beskerming van Christenminderhede langs die kus.
24 BROENEI  Bid dat Gelowiges by die Universiteit van Broenei sterk getuies sal wees.
25 BHOETAN  Bid dat meer sendelinge gestuur sal word om hierdie nasie te bereik.
26 MAROKKO  Bid dat Bybels regdeur die land meer bekombaar sal word.
27 OESBEKISTAN  Bid dat die regering amptelik erkenning aan elke Christenkerk sal gee.
28 UGANDA  Bid vir diegene wat opgelei is om Christenbekeerlinge uit Islam te dien.
29 LAOS  Bid dat kortgolfradio-uitsendings nuwe harte sal bereik en Gelowiges sal bemoedig.
30 DJIBOETI  Bid dat die Evangelie voortdurend onder die Afar-mense sal versprei.
31 IRAK  Bid dat Christenmedia die Islamitiese wêreldbeskouing doeltreffend sal uitdaag.

NOVEMBER                                     Ek het gebid
1 ASERBEIDJAN  Bid dat die huiskerkbeweging die land doeltreffend vir Christus sal bereik.
2 ISRAEL  Bid vir Pauline, die weduwee van gemartelde Rami Ayyad en haar drie kinders.
3 KIRGISIË  Bid dat ‘n herlewing onder etniese Kirgisiërs kerkplanting en groei tot gevolg sal hê.
4 ERITREA  Bid vir die finansiële, fisiese en spirituele ondersteuning van families van gevangenes.
5 MALI  Bid vir Christenkinders wat Islamitiese skole in die noorde moet bywoon.
6 MALEISIË  Bid dat Maleise Moslems wat die Evangelie hoor in berou en geloof sal reageer.
7 EGIPTE  Bid dat Christenbekeerlinge uit Islam godvrugtige eggenote sal vind en in staat sal wees om wettig te trou.   
8 SOEDAN   Bid vir die oorgangsregering in Soedan na die val van President Omar al-Bashir.
9 TANZANIË   Bid dat pastors in Zanzibar voortdurend standvastig sal bly, ondanks pogings om Christenskap te elimineer.
10 KUBA   Bid vir al diegene wat hulle werke, posisies en geleenthede, verloor het om Christus te volg.
11 OMAN   Bid dat geheime Gelowiges krag en bemoediging sal vind.
12 MAURITANIË   Bid vir die verspreiding van die Evangelie in hierdie land waar daar min Gelowiges is.
13 EGIPTE   Bid dat jong Egiptenare opgeroep en opgelei sal word om in plaaslike kerke te dien.
14 KOEWEIT  Bid dat Christelike media ‘n wye gehoor sal bereik en baie sal help om Christus te leer ken.
15 TURKYE  Bid dat volwasse leiers sal voortkom uit nuwe kerke wat voorheen hoofsaaklik Moslem was.
16 SAOEDI-ARABIË  Bid dat Gelowiges geleenthede en die moedigheid sal hê om hulle geloof te deel.
17 SUIDELIKE MEXICO  Bid vir Christene wat uit hulle gemeenskappe verdryf word nadat hulle Christus aanneem.
18 SIRIË  Bid dat Siriese Christene voortdurend diegene rondom hulle wat ly sal dien.
19 DJIBOETI  Bid vir die land se stabiliteit sodat dit toevlug aan vervolgde Gelowiges kan bied.
20 PAKISTAN  Bid dat God die weduwees en weeskinders van gemartelde Christene sal vertroos.
21 VIËTNAM  Bid dat Kersfees-Omgeepakke gesinne sal bereik wat die meeste bemoediging in hulle geloof benodig.
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