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VAN DIE UITVOERENDE DIREKTEUR

2020 Was ‘n Goeie Jaar vir die Bevordering van God 
se Koninkryk
Die koronavirus en sy gevolglike ontberinge 
het die lyding van vervolgde Christene, wat 
alreeds verstommende ontberinge trotseer, 
laat toeneem. Hulle gedrag teenoor hierdie 
oorweldigende swaarkry het ons geïnspireer 
terwyl ons aanskou het hoe hulle nader aan 
God se ewigheidsplan beweeg terwyl hulle 
weier om verwar of ontmoedig te word.

Niks van hierdie jaar se gebeure het God se 
plan verander of belemmer nie; alles wat Hy 
beplan het, sal verseker gebeur (Jesaja 14:24). 
Alhoewel baie gewonder het: “Waar is God in al 
hierdie dinge?” en versoek was om te wanhoop, 
sal God voortdurend Sy ewige doel te midde 
van, en selfs deur hierdie wêreld se probleme, 
volvoer (Genesis 50:20). Sy weë is nie ons weë 
nie (sien Jesaja 55:8-9), maar ons kan Hom sien 
werk deur die getuienisse van Sy mense. Ek bid 
dat u bemoedig sal word deur die voorbeelde 
wat ons in hierdie nuusbrief gebruik. Christus 
sê: “slaan julle oë op” (Johannes 4:35) en, 
inderdaad, wanneer ons verby ons uitdagings 
kyk, kan ons baie oorwinnings van ewige 
belang hierdie jaar sien.

Die Apostel Paulus in 2 Kor. 2:11 sê: “sodat ons 
nie deur Satan bedrieg sou word nie, want ons 
is met sy planne nie onbekend nie.” Wanneer 
die vyand se pogings dat ons die Here verloën 
of ontken, misluk,  probeer hy ons aandag 
van Christus se gebooie aftrek. Dit het my 
hart gebreek om hierdie jaar te sien hoe die 
vyand die gebeure van 2020 gebruik om goeie 
en getroue dienaars (sien Matthéüs 25:23) 
te verander in gefrustreerde, beangste  en 
nuttelose dienaars.

Ons moet besluit om gefokus te bly op God se 
instruksies en ons kan dit doen deur te lewe 
met die wete dat Sy koms naby is. Anders as 
baie van ons in Suid-Afrika, het Christene in 
streng vervolgde lande ‘n voordeel om hierdie 
waarheid aan te gryp omdat hulle min in 
hierdie wêreld het waaraan hulle vasklou. Het 
2020 u vertroue in die dinge van hierdie wêreld 
verbreek? Goed! Laat ons die dood van ons 
wêreldse begeertes vier (sien 1 Johannes 2:16).

Ons moet elke dag wakker word met die 
verwagting dat dit die dag van Christus se koms 
kan wees. Jesus benadruk hierdie ernstige saak 
wanneer hy verduidelik dat ons moet werk 
“terwyl dit dag is” want “die nag kom wanneer 
niemand kan werk nie” (Johannes 9:4). As 
Bybelse dissipels is dit ons lewensdoel dat ons 
lewens ‘n voortdurende stroom van keuses en 
aktiwiteite sal wees wat luidkeels die Evangelie 
verkondig, selfs wanneer ons nie in staat is om 
dit te uiter nie.

Ongeag van wat in hierdie gevalle wêreld 
gebeur, is twee dinge is seker: (1) Ons het 
‘n God, en (2) Sy instruksies is duidelik. ‘n 
Ou sendeling het eenkeer hierdie gedagte 
benadruk deur uit te roep: “Die Groot Opdrag is 
nog van krag!” Jesus het gevra: “.... as die Seun 
van die Mens kom, sal Hy wel die geloof op 
aarde vind?” (Lukas 18:8b).

Ashley
Dankie
Ons weet dat baie van u die gedrukte weergawe van ons 
Nuusbrief gedurende 2020 gemis het, maar ons wil u 
steeds aanmoedig om in te teken vir ons e-pos weergawe 
om te verseker dat u die Nuusbrief elke maand op die 
1ste van die maand ontvang.

Ons wil al ons donateurs bedank vir u volgehoue onders-
teuning aan die vervolgde kerk gedurende hierdie tyd en 
alhoewel ons nie in staat was om u elkeen persoonlik te 
bedank met ‘n Bedankingsbrief nie, wees asseblief verse-
ker dat ons voortdurend Christene regoor die wêreld sal 
help wat weens hulle geloof vervolg word.
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Etiopiese Christene het voormalige 
Somaliese Moslems in die erf agter ‘n 
kerk, wat eens ‘n bordeel was, gedoop.

N iemand het verbaas gelyk toe klippe op die 
sinkdak van ‘n klein kerkie in noordelike 
Etiopië begin val nie. Die bruid, bruidegom 

en huweliksgaste wat in die binnehof gewag het, het 
eenvoudig na ‘n veiliger ligging langs die mure geskuif en 
hulle optog in die kerk voortgesit.

Die Gelowiges was gewoond aan die klipgooiery 
omdat dit gereeld tydens Sondagoggenddienste gebeur 
het.  Hulle woon in ‘n gebied waar bykans almal aan die 
Etiopiese Ortodokse Kerk behoort, sommige van wie se 
lidmate evangeliese Christene streng vervolg. Hierdie 
onversetlike bittereinders verkondig ‘n redding wat op 
werke gebaseer is, en beskuldig diegene buite die Etiopiese 
Ortodokse Kerk van dwaallering.

‘n SVM-veldleier wat die troue bygewoon het – een van 
die paar evangeliese troues wat ooit in daardie deel van 
Etiopië gelei is – het gesê die evangeliese kerk in Etiopië is 
een van die mees bemoedigende groepe van Gelowiges 
waarmee hy die voorreg gehad het om te werk. “Hulle is 
uit vervolging gebore,” het hy gesê. “Dit is  inspirerend om 
hulle moedigheid om die Evangelie te deel,  en hoe opsetlik 
hulle uitgaan na moeilike gebiede, te sien.

Vroeër hierdie jaar het die veldwerker die bemoedigende 
hoogtepunt van verskeie jare se werk gesien toe ‘n 
ontwortelde kerk in ‘n nuwe gebou intrek wat SVM help 
koop het; die kerk het sy oorspronklike gebou verloor 
toe die regering ‘n groot hoofweg deur die gebied 
opgerig het. Terwyl die regering die ander eiendomme se 
eienaars vergoed het, het die kerk geen vergoeding vir sy 
vernietigde gebou en verlies van eiendom ontvang nie.

Die soeke na ‘n nuwe gebou het die kerk na ‘n 
onwaarskynlike plek gelei – die plaaslike bordeel. Die 
spasie was genoeg en, ewe belangrik, was die gebou op ‘n 
strategiese plek om die Somaliese immigrante te bedien. 
Nadat die kerk die helfte van die fondse wat nodig was, 

bymekaar kon maak, het die onversetlike bittereinders die 
hangende transaksie ontdek en druk op die eienaar van 
die eiendom begin plaas om dit nie aan die kerk te verkoop 
nie. Voordat hy egter kon ingee op die druk, het SVM die 
oorblywende fondse betaal. “Twee maande later het ons 
die foto’s van die binnehof ontvang waar ons gestaan en 
bid het,” het die veldleier gesê. “Hulle het ‘n put gegrawe, ‘n 
teerseil daar ingesit en 18 Somaliërs gedoop.”

‘n Ander veldwerker in Afrika onthou soortgelyke 
bemoedigende resultate van voortgesette werk 
in Sierra Leone. Etlike jare gelede het SVM gehelp 
om ‘n beroepsopleidingprogram op te stel wat 
naaldwerkvaardighede geleer het en mentorskap en 
deelgenootskap aan die betrokke jong Christenvroue, 
voorsien het. “Toe ek hulle ontmoet het, het niemand skaars 
geglimlag nie,” het die veldwerker gesê. “Hulle was baie 
ernstig.”

Doop in ‘n Bordeel

Afrika
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In Sierra Leone het ‘n naaldwerk opleidingsprogram hoop 
gegee aan nuwe Christenvroue wat uit hulle huise geskop is.

Die programdeelnemers, hoofsaaklik uit Moslemdorpe, 
het Christus leer ken deur middel van Christene in ‘n 
buurdorp wat op ‘n keer kinderofferande beoefen 
het. Nadat baie in daardie dorp deur die Evangelie 
getransformeer is, het hulle op hulle beurt dit met 
diegene in omliggende gemeenskappe wat deur Islam 
oorheers word, gedeel. Die nuwe Gelowiges is deur hulle 
Moslemfamilies uitgeskop en het werk nodig gehad om 
hulleself te onderhou, dus het hulle beroepsopleiding 
gevra.

Teen die einde van die drie-jaar opleidingsprogram, 
het die SVM-werker teruggekeer om die deelnemers 
te besoek. Die gradeplegtigheid vir die 40 vroue was 
uitbundig, hulle het deur die stad geparadeer en die hele 
pad gedans en gesing. Teen die tyd wat hulle die plek van 
die gradeplegtigheid bereik het, was die hele stad daar en 
wou weet wat aangaan. Die vreugde en transformasie in die 
gegradueerdes se lewens was duidelik sigbaar. “Meeste van 
die skare was Moslems en die gegradueerdes het parodieë 
van die vervolging wat hulle trotseer het, uitgevoer,” het die 
SVM-werker gesê.

Nie alle veldwerk in Afrika lewer egter sulke sigbare 
resultate op nie en die vreugde om die vervolgdes te 
bedien word met tye deur ontmoediging onderbreek. 
Nadat ‘n veldwerker na die Sentraal-Afrikaanse Republiek 
gereis het om hulp aan ontwortelde Christene te verleen, 
het hy uitgevind dat Moslem-invallers sendingfasiliteite, 
wat dekades geneem het om in een gemeenskap op te 
rig, vernietig het. Hy het verskriklike logistieke uitdagings 
trotseer asook dreigemente van plaaslike Moslemleiers 
om noodleningsitems te steel voordat dit aan Christene 
versprei kan word. “Dit is soms moeilik om in hierdie 
verband ons broers en susters in Christus te help,” het hy 
gesê.

‘n Ander medewerker het hom later bemoedig met Psalm 
10 waarin die psalmdigter uiting gee aan sy ontsteltenis oor 
hoekom die goddeloses voorspoedig is en die hulpeloses 
ly. “Daardie gedeelte gaan daaroor om jouself te verneder 
voor jou vervolgers,” het die veldwerker gesê. “Dit was ‘n 
groot les. Dit is wat Christus gedoen het. Jy verneder jouself 
voor die verdrukker, wat baie moeilik is om tot op daardie 
punt te kom, omdat mens so kwaad is. Dit moet ons gedrag 
wees, wetende dat die oorwinning uiteindelik ons sin is. 
Ons mag dalk nooit in ons leeftyd daardie oorwinning 
aanskou nie, maar dit is die hoop wat ons het.”

Een Afrikaland waar SVM-werkers gedink het hulle nooit 
‘n oorwinning sou sien nie, is Soedan. Onlangse en skielike 
politieke veranderinge het egter aan Christenwerkers 
daar ‘n unieke geleentheid gebied om die Evangelie te 
bevorder. Soedan se jarelange Islamitiese diktator, President 
Omar al-Bashir, is in ‘n staatsgreep uitgewerk en deur ‘n 
oorgangsregering vervang. “Christenwerkers het ‘n drie-jaar 
venster gehad waartydens niemand gekyk het nie,” het 
SVM-streeksdirekteur vir Afrika gesê. “In die volgende drie 
jaar is enige iets moontlik.”

Bybels gaan Soedan binne in ongekende getalle en 
Christenwerkers wat uit die land uit gedwing is, keer nou 

terug. ‘n Voorbeeld hiervan is ‘n Soedannese Gelowige 
wat jare gelede gevlug het (en wat daaropvolgend uit 
Egipte verban is omdat hy te veel Moslems gedoop het), 
wat onlangs teruggekeer na sy tuisland. Hierdie jaar het hy 
verskeie maande in Darfur, een van Soedan se Islamitiese 
vestings, waar hy die Evangelie met drie Islamitiese 
godsdienstige leiers gedeel het. Alhoewel hulle aanvanklik 
kwaad was vir hom, kon hy daarin slaag om ‘n oudio-Bybel 
by die man te los. Toe die werker onlangs terugkeer, het die 
leiers hom opgesoek ¬ – al drie het hulle geloof in Christus 
geplaas.

Veldwerkers sien ook bemoedigende resultate van baie 
jare se sorgvuldige werk onder Somaliese bedieninge in 
Oos-Afrika. Bedieningswerk in Somalië verg fyn beplanning 
omdat dit een van die mees beperkte lande in die wêreld is. 
Dekades van agterdog, tesame met kulturele gewoontes, 
het tot ‘n algemene wantroue onder Somaliërs gelei. ‘n SVM-
veldleier het egter berig dat hy ‘n nuwe eensgesindheid 
onder baie Somaliese Christenleiers by ‘n onlangse jaarlikse 
byeenkoms, opgemerk het. Alhoewel meeste van hulle 
nog nie mekaar persoonlik ontmoet het nie, was baie van 
die Somaliese teenwoordiges grootliks bemoedig deur 
die kameraadskap wat hulle ervaar her. “Die Here beweeg 
waarlik onder die Somaliese mense,” het die veldleier gesê. 
“Natuurlik deel hulle stories wat pynlik is, waar mense 
wat hulle gedink het Gelowiges is, nie was nie. Maar die 
Here doen ongelooflike  dinge in al hierdie verskillende 
bedieninge.”

Regdeur die Afrika-kontinent en in die lewens van 
diegene wat weens Sy ontwil daar vervolg word, doen die 
Here inderdaad groot dinge (Psalm 126:3). Net Hy alleen 
kan deure oopmaak vir geleenthede onder ontwortelde 
Christene, ‘n dorp wat eens bekend was vir kinderofferandes 
verander in ‘n sentrum van streeksevangelisasie en ‘n 
gewese bordeel in ‘n kerk omskep. 

“Die Here beweeg waarlik 
onder die Somaliese mense.”

4
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Die Evangelie is nie 
op Inperking nie

T oe koronavirusinperkings in April oor Colombië 
ingestel is, het guerrillagroepe in die land se “rooi 
sones” gewelddadige aanvalle op Christene geloods 

en teruggekeer na die brutaliteit waarvoor hulle vroeër jare 
bekend was..

“Toe die militêre mag weens die inperkings uit die stad 
onttrek, het hulle die geleentheid gebruik,” het ‘n SVM-werker 
gesê. “Hulle loop net van huis tot huis, ruk mense uit en skiet 
hulle.”

Beeldmateriaal van die berigte toon dat lede van die 
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) van huis tot huis 
gaan en soek na enigiemand wat hulle kan uitdaag. Hulle het 
ongeveer 40 tot 50 mense in ‘n een enkele dag vermoor.

Soos in die verlede het die Marxistiese guerrillas hulle 
aanvalle op Christene gefokus, veral op voormalige FARC-
lede wat die groep verlaat het om Christus te volg. Sommige 
Gelowiges wat vir hulle lewens vrees, het op kerkvloere 
geslaap om te verhoed dat hulle gevind word. Die guerrillas 
het ook ‘n hele paar kerke gedurende die inperking gesluit, 
kettings aan die toe deure gesit en hulle naam met spuitverf 
op die gebou gespuit. Indien enigiemand sou waag om die 
kerke oop te maak, sou hulle dood gemaak word. 

Die koronavirus het soortgelyke geleenthede geskep vir 
vervolging teen Christene in Kuba, waar spanning reeds tussen 
Gelowiges en Kommunistiese regeringsowerhede ontstaan 
het. Polisie het in Julie ‘n kerkgebou in Santiago de Cuba met 
voorhamers vernietig, iets wat ‘n SVM-werker sê vir jare nie 
gebeur het nie.

“Ons is in kontak met broers wat die pastor ondersteun,” 
het ‘n SVM-werker gesê. “Een goeie ding wat ons wel weet: Dit 
maak nie saak dat hulle nie ‘n gebou het nie. Die kerk leef. Die 
kerk is nie vernietig nie. Dit is net ‘n gebou.”

Owerhede het gedreig om ‘n ander kerkgebou te vernietig, 
maar ‘n sekteleier het vir die regering gesê dat indien hulle dit 
sou doen, duisende Christene en kerkleiers oor Kuba heen in 
protes sou opruk. Gelukkig het die regering sy besluit om die 
gebou te vernietig, laat vaar.

“Hulle vra vir gebed in Kuba vir al hierdie gevegte wat hulle 
elke dag met die Kommunistiese sisteem moet voer,” het ‘n 
SVM-werker gesê.

Christene in suidelike Mexico het hulle eie worstelinge met 
plaaslike Marxistiese rebelle asook met die okkultiese dade van 
sommige inheemse groepe. SVM-werkers het egter ‘n strategie 
van Bybelverspreiding regdeur die streek geïmplementeer om 
hierdie ideologieë te bestry.

‘n Pastor in Chiapas, Mexico, het ‘n kaart teen sy kantoormuur 
opgesit waarop al die plekke gemerk is waar Bybels versprei is. 
Hy en ander Bybelverspreiders was bang dat die kaart nie veel 
sou verander tydens die koronavirusinperking nie, maar God 
het ander planne gehad.

Die bokse met Bybels is in April weggebêre met die 
verwagting dat dit geen Gelowiges sou bereik totdat die 
inperking gelig sou word nie. Maar teen middel-Junie is meeste 
van die 16,000 Bybels versprei aan diegene wie se name op die 

waglys was.
“Ek weet steeds nie hoe die pastors toestemming gekry 

het om uit te gaan nie, maar hulle het, dit lyk of hulle ‘n 
uitweg gevind het,” het ‘n SVM-werker gesê.

Terwyl pastors in suidelik Mexico maniere gevind het 
om Bybels tydens die inperking te versprei, het Christene 
in Colombië bystand benodig namate die geweld van 
guerrillagroepe voortgeduur het. Die FARC het een 
pastor vir etlike maande verhoed om kruideniersware 
vir sy familie te koop en gedreig om hom dood te maak 
indien hy sou probeer om sy vrou, kinders en homself 
van voedsel te voorsien. Hulle het die pastor geteiken 
bloot omdat hy die Evangelie gedeel het.

“Ons het hierdie ou uit daardie situasie gekry en ons 
kon hom help,” het ‘n SVM-werker gesê. “Die vyand is 
nooit kwaad vir pastors wat stil sit nie.”

Ondanks die FARC se toenemende geweld teen 
Christene, keer Colombiane tot geloof in Christus. 
Kinders lees hulle nuwe kopieë van Die Aksiebybel, 
wat die guerrillagroepe probeer konfiskeer as 
godsdienspropaganda, en hulle ouers raak verlief op God 
se Woord.

Boonop vul vreugde die gesigte van kinders wat 
SVM Kersfees-Omgeepakke ontvang. Die Kersfees-
Omgeepakke, wat skoolbenodighede, higiëniese items, ‘n 
speelding en ‘n Bybel insluit, help om kinders te verseker 
dat hulle Christenfamilie hulle liefhet. Die FARC belowe 
hulle dikwels nuwe klere en skoene as lokmiddel om by 
hulle aan te sluit, maar wanneer die kinders verstaan dat 
hulle broers en susters in Christus vir hulle omgee, is die 
kanse skraal dat hulle by die rebelle sal aansluit.

So ‘n geskenk het die lewensloop van een seun 
verander. Carlos het ongeveer ses jaar gelede, toe hy 
14 was, ‘n SVM Kersfees-Omgeepak ontvang. Hy het 
onlangs sy pa verloor wat doodgemaak is omdat hy die 
Evangelie verkondig het. Om ‘n Kersfees-Omgeepak te 
kon ontvang gedurende daardie tyd van diepe seer het 
hom verseker dat hy geliefd was deur sy Christenbroers 
en -susters. Carlos is vandag ‘n sendeling. Hy onthou nog 
die vreugde toe hy die Kersfees-Omgeepak ontvang het 
en hy het vir ‘n SVM-werker gesê dit het sy uitkyk op die 
lewe verander.

“Die Kersfees-Omgeepakke is ‘n openbaring van God 
se liefde in hulle lewe,” het die SVM-werker gesê. “Hierdie 
is moontlik, spesifiek vir hierdie kinders, die waardevolste 
geskenk wat hulle nog ooit in hulle lewens ontvang het 
en dit kom van die kerk af.”

Ondanks die geweld en sluiting van kerkgeboue, sit 
Frontlinie-Werkers hulle koninkrykswerk voort. Terwyl 
guerrillagroepe van deur tot deur gaan en Christene 
doodmaak, gaan Gelowiges van huis tot huis om aan 
lidmate van hulle kerk te bedien. Christene bly versigtig, 
maar nogtans moedig in hulle uitreik, wetende dat die 
Evangelie nooit op inperking is nie.

Amerika
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NUWE
Debietorder Opsie

DESEMBER 2020                             Ek het gebid
20 KUBA  Bid vir Christenbroers en –susters wat deur die regering geslaan en gedreig word.
21 LAOS  Bid dat plaaslike amptenare sal verstaan dat Christenskap nie ‘n Amerikaanse geloof is nie.
22 ALGERIË Bid vir geleenthede om Bybels in elke stad in Algerië, veral in die suide, te versprei.
23 UGANDA  Bid dat bedienaars moedig hulle evangeliese pogings sal voortsit in gebiede waar hulle gedreig word.
24 ISRAEL  Bid vir Gelowiges in die Gaza-strook, sommige wat wrede vervolging trotseer.
25 IRAN  Bid vir die vertroosting en moed van diegene wat weens hulle geloof in Christus gevange geneem is.
26 KIRGISIË  Bid vir President Sooronbay Jeenbekov.
27 NOORD-KOREA  Bid dat ondergrondse Christene ‘n getroue getuite in hulle dorpe sal bly.
28 COLOMBIË Bid vir pastors, weduwees en weeskinders in Colombië se “rooi sones”.
29 MIANMAR  Bid dat jong Gelowiges geïnspireer sal word om afgeleë en gevaarlike streke te bereik.
30 SRI LANKA  Bid vir Sri Lankaanse sendelinge in ander dele van die wêreld.
31 SOMALIË Bid vir Somaliese Gelowiges wat hulle lewens in gevaar stel om die Evangelie te verkondig.

JANUARIE 2021                    Ek het gebid
1 TURKMENISTAN Bid vir President Gurbanguly Berdimuhamedow.
2 KUBA Bid vir Christenleiers wat deur hulle onderdrukkende regering gedreig word met gevangenskap.
3 SOEDAN Bid vir evangeliste namate hulle deur die land reis en die Evangelie verkondig en Gelowiges versterk.
4 PAKISTAN Bid vir evangeliste wat teistering trotseer wanneer hulle die Evangelie verkondig.
5 ASERBEIDJAN Bid vir President Ilham Aliyev en die regering.
6 BAHREIN Bid vir Ahmed wat sy familie verloor het en weens sy geloof diskriminasie by die werk trotseer.
7 KIRGISIË Bid dat Gelowiges maniere sal vind om in enige omstandighede te getuig.
8 DJIBOETI Bid vir eenheid onder Christengroepe wat in Djiboeti werk.
9 SIRIË Bid vir die paar Christene in die Koerdiese Qamishli-gebied van Sirië.
10 BROENEI Bid dat soekers en nuwe Gelowiges teen vervolgers onder die land se leiers, beskerm sal word.
11 MAROKKO Bid vir die wysheid van Gelowiges wat deur geheime polisie gevang word.
12 EGIPTE Bid vir Hanna wat verban is en weens haar besluit om Christus te volg, gevange geneem is.
13 TADJIKISTAN Bid vir kreatiewe verspreidingspogings van die Skrif.
14 KOEWEIT Bid dat jong Koeweiti’s wat na God soek, Jesus sal leer ken. 
15 KAMEROEN Bid vir pastors wat deur Boko Haram geteiken word terwyl hulle hul gemeentes lei.
16 IRAN Bid vir huiskerkleiers wat hierdie jaar ‘n eggenoot verloor het.
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Tjeks word nie meer deur enige van ons Banke hierbo aanvaar nie.
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Uitvoerende Direkteur:  Mnr Ashley Illman - Direkte Selnr: 083 457 4164
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