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Ibrahim was nie eers veronderstel om 
daar te wees die dag toe die Evangelie 
in sy hart vlam gevat het nie. Hy was ‘n 

trotse Somaliër en ‘n toegewyde Moslem, 
so hoekom sou hy belang stel om na 
‘n praatjie van ‘n Christensendeling te 
luister?

Hy was nie ... nie aanvanklik nie. Ibrahim 
was ‘n polisieman in Mombasa, Kenia, 
en was opdrag gegee om ‘n groot skare 
mense dop te hou wat vir ‘n evangeliese 
uitreik byeen gekom het. Sy bevelvoerder 
was bekommerd dat die byeenkoms 
onbeheerbaar sou raak en selfs die 
teiken van ‘n aanval sou word en hy het 
beamptes nodig gehad om ‘n oog oor 
dinge te hou.

En so was Ibrahim daardie dag in 
die mid-1960’s daar toe die sendeling 
vorentoe stap, die mikrofoon vat en sy 
Bybel by Exodus 14 oopmaak. Hy kan 
steeds vyf dekades later die passie in die 
sendeling se stem hoor, maar dit was wat 
die sendeling daardie dag gelees het wat 
sy aandag getrek het – die verhaal van die 
Israeliete wat uit Egipte vlug. 

Ibrahim het verkeerdelik gedink dat 
die sendeling uit die Koran, wat sy eie 
weergawe van die verhaal in Exodus 
bevat het, gelees het. Hy kon nie verstaan 
hoekom ‘n Christen uit die Moslem se 
heilige boek lees en preek nie. “Is hierdie 
spreker ‘n Moslem of ‘n Christen?” het hy 
gewonder.

Ibrahim se nuuskierigheid oor die 
sendeling se boodskap en die oorsprong 
daarvan het hom gelei om ‘n kerk te 
besoek, nie ver van die laer van die polisie 
nie, waar hy elke nag geslaap het. Eendag, 
kort na hy die sendeling hoor praat het, 
het hy ‘n ontmoeting met die kerk se 
pastor gereël.

“Hoekom het julle sendeling uit die 
Koran gepreek?” het hy kortaf gevra.

Na ‘n oomblik van aanvanklike 
verwarring het die pastor begryp dat 
Ibrahim na die Boek van Exodus verwys. 
Hulle het vir ‘n wyle langer gepraat en 
voordat hulle uitmekaar gegaan het, het 

die pastor vir die nuuskierige Moslem-
polisieman sy eie kopie van die Bybel 
gegee. Op dié manier het Ibrahim se 
transformasie van Moslem na Isa al Masih 
(Jesus die Messias) en van polisieman tot 
pastor, begin.

“Selfs nou voel ek dieselfde as daardie 
dag wat ek die sendeling hoor praat het,” 
het hy gesê. Mettertyd het hierdie vonk 
in Ibrahim se hart vlam gevat vir Christus 
onder etniese Somaliërs in twee nasies.

Vroeë Lewe
Ibrahim is gebore in die stad Wajir, 

in Kenia, wat gedurende daardie tyd 
steeds ‘n Oos-Afrikaanse buitepos van 
die Britse Ryk was. Sy familie was lede 
van ‘n invloedryke en magtige Somaliese 
stamgroep, die Ogaden, wat in Somalië, 
Kenia en Etiopië gewoon het.

Omdat sy pa dood is toe hy maar 4 
jaar oud was, is Ibrahim deur sy ma, met 
behulp van familielede en lede van die 
Ogaden-stam, groot gemaak. Soos alle 
manlike lede van die stam, is hy nie net 
groot gemaak om ‘n goeie Moslem te 
wees nie, maar ook ‘n Moslemleier. Teen 
sy middel tienerjare was hy ‘n toegewyde 
Moslem wat ‘n madrassa (Islamitiese 

godsdiensskool) bygewoon het en die 
Koran twee maal deurgelees het. Hy was 
ook ‘n ontluikende entrepreneur wat 
homself spoedig deur middel van ‘n klein 
trop bokke sou onderhou.

Konflik het egter ontstaan toe 
sommige van sy neefs hom aangepor 
het om na Etiopië te trek om saam met 
ander lede van die stam te woon. Ibrahim 
het geweier om te trek en geglo sy neefs 
wou hom weg hê om sy bokke by hom 
te steel,  en die onenigheid het so intens 
geraak dat sy oupa gedreig het om hom 
dood te maak indien hy nie weggaan nie.

Ibrahim se ma het hom uiteindelik 
oorreed om weg te gaan sonder sy 
spaarrekening – sy kosbare bokke. Hy 
het van sy huis af weggeloop met slegs 
die klere aan sy lyf en ‘n verwoede toorn 
teenoor sy familielede.

Met geen spaargeld en min 
vooruitsigte het Ibrahim by ‘n Koranse 
skool aangesluit met die doel om ‘n 
imam te word. Maar, teen die einde van 
sy twee-jaar opleidingsprogram het 
hy egter gekies om ‘n deur-tot-deur 
Islamitiese evangelis te word en die 
boodskap van Mohammed te verkondig.

Ibrahim se planne is egter in die wiele 
gery Kenia Kolonie se Britse regeerders 
hom en honderde ander na die weermag 
oproep. Die wêreld was toe in die chaos 
van die Tweede Wêreldoorlog en die 
Britte het meer vegters nodig gehad.

Alhoewel die Britte aanvanklik die 
dienspligtiges volgens geloof geskei 
het, het hulle oor die nege maande van 
militêre opleiding stelselmatig begin om 
die troepe te kombineer. Vir die eerste 
keer in sy lewe is Ibrahim in geslote 
kwartiere saam met nie-Moslems, 
insluitende Christene, geplaas. Hy het 
hulle met tyd as vriende en strydgenote 
aanvaar en selfs uit dieselfde borde saam 
met hulle geëet – iets ondenkbaar vir 
meeste toegewyde Moslems. Dit was die 
eerste keer dat Ibrahim die idee aanvaar 
het dat ‘n nie-Moslem ‘n goeie persoon 
kan wees.

“Ek Moet 
Aanhou Preek”

Hoe een van die eerste etnies-Somaliese Christene in Kenia deur 
dekades van vervolging volhard het om 23 kerke te plant.

    Ibrahim, links, het ook ‘n kinderhuis 
geopen om weeskinders in sentraal Kenia, 
te bedien.
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Terwyl Ibrahim se eenheid gereed 
gemaak het om aan boord ‘n skip te gaan 
om te veg, het tydings ingekom dat die 
Amerikaners atoombomme op Hirosjima 
en Nagasaki laat val het. Die oorlog het 
geëindig voor Ibrahim en sy Keniaanse 
landgenote die slagveld kon betree.

Toe Ibrahim tuis terugkeer, het die 
provinsiale kommissaris sommige 
soldate gekies om in die polisiemag 
te dien. So was Ibrahim een van die 50 
etniese Somaliërs wat gekies en opgelei 
is om polisiemanne te wees.

Watter een was eerste?
Nadat hy die sendeling by die 

evangeliese uitreik hoor praat het 
en geleer het dat die Koran verhale 
bevat wat in die Bybel is, was Ibrahim 
genoodsaak om dieper te delf. Watter 
een was eerste, het hy gewonder?

As ‘n verhaal in beide die Koran en die 
Bybel voorkom, het Ibrahim geredeneer 
dat die eerste vertelling van die verhaal 
die mees akkurate een sou wees, veral 
as die tweede een honderde jare later 
geskryf is. Na verdere studie het hy 
geleer dat die verhaal van Exodus in die 
Bybel die eerste weergawe was en aan 
Moses, ‘n ooggetuie van baie wonderlike 
gebeure, toegeskryf was.

Ibrahim merk toe op dat, alhoewel 
die Koran oor Jesus (Isa) praat, die 

Bybel ‘n baie voller prentjie van die 
Godsman skets in boeke wat geskryf 
is deur diegene wat saam met hom 
gewandel het, met hom gepraat het en 
sy wonderwerke direk aanskou het.

Kort nadat hy sy eerste Bybel by die 
pastor ontvang het, het Ibrahim die 
polisiemag verlaat en ‘n boekhou pos 
in Nairobi, Kenia se hoofstad, aanvaar. 
Toe hy die skuif gemaak het, het hy 
gesê dat hy “tussen” gelowe was. Die 
verbrokkelde fondasie van Islam het 
waarneembaar geword; hy kon nie 
meer die outoriteit van die Koran of die 
geloofwaardigheid van Mohammed 
as Allah se profeet, erken nie. “Die 
hele Koran is aangepas uit die Bybel,” 
het Ibrahim gesê terwyl hy aan sy 
ontdekking dink.

Op daardie oomblik was hy egter 
nie gereed om te aanvaar dat Jesus 
die Seun van God is nie. Hy kon hom 
nog nie daartoe verbind om Christus 
te volg en sy rug te draai op die sterk 
godsdienstige bande van sy familie, 
stam en kultuur nie. Hy was nog 
soekende en ondersoekende.

Een van Ibrahim se kollegas, ‘n 
rekenmeester, genaamd Mnr. Karanja, 
was ‘n Christen en hulppastor by ‘n 
plaaslike kerk. Toe hy besef dat Ibrahim 
antwoorde soek, het Mnr. Karanja na 
hom uitgereik en die Bybel elke dag 
saam met hom begin studeer. Hy het 
geduldig geluister na Ibrahim se baie 
vrae en hom na antwoorde in die Skrif 
gelei. Ibrahim het uiteindelik saam met 
Mnr. Karanja kerk toe gegaan en hulle 
het saam gebid toe Ibrahim sy geloof in 

Jesus Christus plaas.
 Alhoewel Ibrahim se pa dood is toe 

hy nog jonk was en sy aardse familie 
hom onterf het, en selfs gedreig het om 
hom dood te maak, het sy geestelike 
wedergeboorte vir hom ‘n nuwe Vader 
en ‘n nuwe familie gegee. “Ek was nog 
jonk toe my eie familie my onterf het,” 
het hy gesê. “Daardie bitterheid het op 
my gegroei. Toe ek Christus ontmoet, het 
ek ‘n Vader gehad wat geweet het. Hy 
het my skoon gewas van die bitterheid 
en verwerping, want Hy het vaderskap 
vir my vervang.”

Ibrahim is in 1972 gedoop – die 
eerste keer – in ‘n kerk in Wajir, waar hy 
gebore is. Mense in Wajir, geleë in die 
noordoostelike deel van Kenia naby 
die grens van Somalië, is hoofsaaklik 
etniese Somaliërs met ‘n sterk kulturele 
identiteit as Moslems. Ibrahim was een 
van die eerste etniese Somaliërs in Kenia, 
moontlik die heel eerste, om geloof in 
Christus te bely.

Die reaksie op Ibrahim se bekering 
en gehoorsame daad van doop was 
skielik en byna heeltemal negatief. Sy 
vrou, Habiba, het vir ‘n jaar lank gehuil 
elke keer as sy hom sien en Habiba se 
vriende het haar aangemoedig om haar 
“ongelowige” man te verlaat. Sy het hulle 
advies geneem en vir ‘n wyle teruggetrek 
na haar pa se huis en geweier om onder 
een dak saam met Ibrahim te bly.

Leiers van die Ogaden-stam het 
boonop ‘n lawaaierige protes gemaak: 
“Niemand in ons stam het nog ooit 
vantevore so iets gedoen nie!” het hulle 
Ibrahim herinner. Vier assistenthoofde 
het met hom ontmoet en hom probeer 
oorreed om terug te keer na Islam. Die 
stamhoof het hom selfs 400 koeie, 200 
kamele, groot gedeeltes grond en ‘n 
huwelik met sy dogter aangebied indien 
hy Christus sou verloën en na Islam 
terugkeer.

Ibrahim het geweier. “Ek het nog nooit 
geloof gesien wat gekoop is nie,” het hy 
vir hulle gesê.

Siende dat aardse versoekinge hom 
nie van Christus kon weglok nie, het 

    Ibrahim was een van talle Afrikane wat 
opgelei is om by die Britse oorlog tydens 
die Tweede Wêreldoorlog aan te sluit. Die 
oorlog het geëindig toe Ibrahim gewag 
het om ‘n skip te haal wat vir die oorlog 
beskik was.

 Die Bybel het Ibrahim se lewe 
verander, dus het hy homself toegewy 

om God se Woord aan soveel as 
moontlik Somaliërs te verkondig.
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hulle oorgegaan na die teologiese 
argumente en, later, fisiese dreigemente. 
“As ek hoor jy is steeds ‘n Christen, sal jy 
soos ‘n vlieg wees – jy sal doodgeslaan 
word,” het die Ogaden-hoof vir hom 
gesê.

Ibrahim het, ongeag die druk, nie 
teruggestaan nie. “Maak my dan vandag 
dood...,” het hy hulle uitgedaag.

In plaas daarvan om te bewe van 
vrees, het hy besluit om weer gedoop te 
word. Hy wou hê daar moet geen twyfel 
wees dat hy Islam verlaat het en nou ‘n 
toegewyde volgeling van Christus is nie.

“Ek wou hê hulle moet vir seker weet 
dat ek ‘n Christen was,” het hy gesê. Hy 
wou sy doop so openbaar as moontlik 
maak en het persoonlik baie lede van 
die stam, insluitende 20 Moslem-sjeiks, 
genooi om die geleentheid by te woon.

Voor die doop het hy ‘n brief aan die 
plaaslike polisie geskryf en hulle gevra 
vir beskerming en inligting verskaf 
indien hy vermoor sou word. “Indien 
enige iets met my sou gebeur, het my 
hoof en my stam my geëlimineer,” het hy 
vir hulle gesê.

Sy keuse om op ‘n blatante openbare 
wyse herdoop te word, was ‘n dapper 
stelling van geloof vir die gemeenskap 
en dit was nie Ibrahim se laaste moedige 
standpunt – in woord en daad – vir Jesus 
Christus nie. Ibrahim het egter ook ‘n 
tweede plan in plek gehad. Hy het na sy 
tweede doop met sy ou polisiepistool, 
vasgegord aan sy sy, gegaan, ingeval 
die sjeiks besluit om hom op die daad te 
straf vir sy afvalligheid! Gelukkig was dit 
nie nodig om die pistool daardie dag te 
gebruik nie.

Geloof in Christus het nie beteken dat 
hy nie sou sondig nie en Ibrahim erken 
dat sommige van sy ou kenmerke soms 
tevore kom. Toe God die deur vir Ibrahim 
oopmaak om ‘n Bybelskool by te woon, 
het hy vir Habiba gesê om op te pak en 
gereed te maak om saam met hom te 
gaan, hy het haar met die dood gedreig 
indien sy sou weier. Sy het onder dwang 
van die dreigement ingestem om saam 
met hom te gaan.

Bybelsmokkeling per Kameel 
Terwyl Ibrahim die Bybelskool 

bygewoon het, het hy sy eerste 
voorsmaak van bediening en die hoë 
koste om die Evangelie onder Moslem 
Somaliërs te verkondig, ervaar.

In sy eerste pogings van evangelisasie 
het Ibrahim en sommige klasmaats deur 
buurtes gery terwyl hy deur luidsprekers 
wat op die kar se dak monteer was, 

gepreek het. Om Jesus in die Somaliese 
dialek te verkondig was ‘n trekpleister in 
beide ‘n positiewe en negatiewe wyse. 
Meeste etniese Somaliërs het nog nooit 
die Evangelie in hulle eie taal gehoor 
nie, nog minder komende van ‘n mede-
Somaliër.

Vir sommige het dit nuuskierigheid 
gewek: “Ek het gedink alle Somaliërs 
was Moslems. Hoekom praat hierdie 
Somaliër oor Jesus en die Bybel?” Maar 
vir ander was dit skandalig: “As hierdie 
man regtig ‘n Somaliër is, dan is hy ‘n 
afvallige en afvalliges verdien die dood.” 
Kwaai Moslems het dikwels klippe na 
hulle kar gegooi en soms die evangeliste 
uit die kar gepluk en hulle geslaan. Hulle 
was telkemale teikens van geweervuur 
en hulle voertuig is einde ten laaste 
heeltemal deur ‘n bende wat teen hulle 
evangeliese werk in die gebied, gekant 
was, vernietig.

Ondanks die teenkanting was Ibrahim 
nie tevrede om die Evangelie slegs 
met Somaliërs in Kenia te deel nie; hy 
het verlang om oor die grens te reis en 
selfs meer Somaliërs van die reddende 
genade van God te vertel. Omdat lede 
van Ibrahim se stam aan beide kante 
van die grens gewoon het, was dit 
baie maklik vir hom om heen en weer 
te reis. Hy het geweet dat die Bybel sy 

lewe verander het, dus het hy begin om 
Bybels oor die grens te smokkel met die 
hoop dat dit dieselfde uitwerking op 
ander Somaliërs sal hê.

Hy het Nuwe Testamente versigtig 
in wit melkkanne verpak, die kanne 
en ander goedere op ‘n kameel se rug 
vasgemaak en ‘n sewe-dag rit (een 
rigting), vanaf sy huis in Kenia oor die 
grens tot in Somalië, aangedurf. Hy het 
vier keer ‘n jaar die reis onderneem en 50 
Nuwe Testamente op elke reis geneem.

Omdat die Bybels so broodnodig en 
gevaarlik was, is hulle uitmekaar gehaal 
en bladsy-vir-bladsy versprei wanneer 
dit in Somalië arriveer. Om met ‘n Bybel 
betrap te word kan doodsvonnis tot 
gevolg hê.

Ibrahim is op verskeie geleenthede 
tydens sy smokkelwerk deur Moslems 
met klippe bestook en in een geval is 
hy gearresteer en vir vier dae aangehou 
voordat hy weer vrygelaat is en huis toe 
gestuur is. Hy kon egter sien dat selfs 
vervolging deel was van God se plan. 
Een man wat Ibrahim met klippe bestook 

    Nadat Ibrahim Christus leer ken het, het 
hy talle reise na Somalië onderneem en 
Nuwe Testamente in melkkanne verberg wat 
hy op die rûe van kamele gelaai het. Kamele 
word steeds vandag gebruik om Bybels in 
dele van Kenia te vervoer.
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het, het uiteindelik tot geloof in Christus 
gekeer en later nederig om verskoning 
gevra vir sy dade.

Die Mees Pynlike Vervolging
Dit is een ding vir ‘n regering, jou stam 

of vreemdelinge om teen jou gekant te 
wees weens jou geloof in Christus. Dit is 
egter baie moeiliker en pynlik wanneer 
die vervolging van jou eie familielede 
kom. Die mees pynlike vervolging wat 
Ibrahim kon trotseer het van diegene 
gekom wat onder sy eie dak gewoon het.

“Die grootste vervolging wat ek 
moes trotseer was toe hulle my vrou 
gevat het,” onthou hy. “Die stamlede 
het my vrou .... met geweld van my 
af weggeneem omdat ek ‘n Christen 
geword het.” Alhoewel Ibrahim se vrou 
nie noodwendig van hom wou weggaan 
nie, kon sy nie haar familielede se 
begeerte om haar “ongelowige” man te 
straf, teenstaan nie.

Ibrahim se vrou en kinders het vir 
drie jaar tuis gegaan by die Saoedi-
Arabiese ambassade in Nairobi as “gaste” 
van die Saoedi-ambassadeur wat die 
verspreiding en beskerming van Islam 
as ‘n betekenisvolle deel van sy pligte 
beskou het. Hy was meer as gelukkig 
om die hulpbronne van die Koninkryk 
van Saoedi-Arabië te gebruik om ‘n 

ongelowige te straf wat sy rug op Islam 
gedraai het.

Ibrahim was onder dwang vir 11 
jaar van sy vrou geskei nadat hy Jesus 
Christus leer ken het. Sy vrou het as’t 
ware by familie gewoon toe sy dood is. 
Hulle het ‘n gedenkdiens gehou en haar 
liggaam begrawe voordat hulle hom 
ingelig het dat sy vrou van meer as 60 
jaar, oorlede is.

Gedurende die lang jare van skeiding 
en ontmoediging het Ibrahim twee 
bronne van vertroosting gehad: God 
se Woord en Christus se liggaam, die 
kerk. “Daardie omstandighede was so 
pynlik,” het hy gesê. “Dit was somtyds 
ondraaglik. Die kerklidmate sou my kom 
bemoedig en saam met my bid. Wanneer 
ek in pyn was ... het ek gedurig die 
Woord gelees, wat my herinner het dat 
my geduld beloon sou word.”

Een gedeelte waarna Ibrahim gereeld 
terugkeer was Psalm 5 wat praat oor 
God se sorg vir Sy kinders asook Sy 
straf vir diegene wat hulle mishandel: 
“O Here, luister na my woorde, let op 
my versugting. Gee ag op die stem van 
my hulpgeroep, my Koning en my God, 
want tot U bid ek. ... Die onsinniges sal 
voor u oë nie standhou nie; U haat al die 
werkers van ongeregtigheid. ... Maar laat 
hulle almal bly wees wat by U skuil; laat 

hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; 
en laat in U juig die wat u Naam liefhet. 
Want U seën die regverdige, o Here, U 
omring hom met welbehae soos met ‘n 
skild.”

Nog ‘n gunsteling gedeelte is die 
gelykenis van die talente in Matthéüs 25. 
Elke keer wat hy die verhaal gelees het, is 
hy herinner om altyd getrou te bly. “My 
geloof is dit wat my versterk het,” het hy 
gesê. “As ek nie sterk geloof gehad het 
nie, sou ek afvallig geword het, maar dit 
was my bemoediging.”

Ibrahim sê ook hy het nog altyd 
bemoediging gekry van Bybelse 
geloofshelde. “Selfs Paulus ... is 
gestenig,” het hy gesê. “Meeste van 
diegene wat voor my geglo het, het 
op dieselfde wyse gely en selfs erger 
vervolging trotseer. Stefanus is dood 
gemaak weens sy getuienis. Ek het besef 
ek sou dieselfde pad as hulle lyding stap. 
Selfs Petrus is gevange geneem en die 
deure van sy sel is geopen.”

Die Oeswerk
Ibrahim se bedieningswerk is nooit 

    ‘n Groep Christenmans staan voor een 
van die 23 kerke wat Ibrahim in Kenia 
geplant het. Ibrahim begelei en bemoedig 
voortdurend pastors en evangeliste wat na 
etniese Somaliërs uitreik.
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 Ibrahim is tydens baie vervolging 
deur God se Woord en die liggaam 
van Christus bemoedig en versterk.

deur druk of vervolging gestuit nie, selfs 
in die eerste dae as volgeling van Christus. 
Van verkondiging van die Evangelie 
oor luidsprekers tydens Bybelskool tot 
die smokkel van Bybels na Somalië per 
kameel, sy passie vir die verspreiding 
van die Evangelie – veral onder etniese 
Somaliërs – het nooit verflou nie. Vandag 
word noordelike Kenia met lewendige 
herinneringe van sy werk gekenmerk; 
Ibrahim het 23 kerke gedurende sy tydperk 
van bediening geplant.

Wanneer hy met Moslems praat, begin 
Ibrahim by die uitleg van sy Islamitiese 
getuigskrifte, net soos Paulus sy Hebreeuse 
erfenis en opleiding aan die kerk van Filippi 
openbaar het (Filippense 3:4-6). Sodra 
Ibrahim sy geloofwaardigheid voorlê as 
iemand wat as ‘n imam opgelei is en die 
Koran met erns studeer het, verander hy 
die gesprek na Jesus Christus.

Alhoewel meeste Somaliërs as Moslems 
geïdentifiseer word, sê Ibrahim dat baie 
van hulle min begrip het van selfs die mees 
basiese leerstellings van Islam. Die Koran 
is per slot van rekening in Arabies geskryf, 
‘n taal wat baie Somaliërs nie kan praat 
of lees nie. Hy sê hy kan dikwels sien dat 
luisteraars sy boodskap verstaan en dat 
baie selfs ontvanklik is om Christus aan te 
neem, maar bang is vir vervolging. Steeds 
plaas sommige hulle geloof in Christus en 
bely moedig hulle geloof.

Daardie moedigheid kom egter soms 
teen ‘n koste. Radikale Moslems het 
in 1974 met geweld opgetree teenoor 
toenemende kerkgroei in Wajir en 14 nuwe 
Somaliese Gelowiges in die strate gedood 
en ‘n plaaslike kerkgebou tot op die grond 
afgebrand. Al die sendelinge het die 
gebied verlaat nadat hulle kennisgewings 
ontvang het wat gedreig het dat hulle 
en hulle families dood gemaak sou 
word indien hulle in die stad sou aanbly. 
Alhoewel dit sy huis was, kon Ibrahim nooit 
weer voltyds in Wajir woon nie.

Ibrahim is oor die jare geskiet, gestenig 
en twee keer gearresteer. Hy het die 
Evangelie gedeel uit die bed van ‘n trok, 
vanaf die kansel van verskeie kerke, by 
groot buitelugbyeenkomste en in een-
tot-een gesprekke. Hy het toegekyk hoe 
owerhede en ekstremiste sy evangeliese 
byeenkomste kanselleer of stop sit. Die 
laaste keer wat hy met klippe bestook 
is was vyf jaar gelede – lank na sy 80ste 
verjaardag!

“As jy vrywillig onderneem om ‘n 
goeie rentmeester van die Woord van 
God te wees, sal jy verskeie probleme, 
uitdagings en selfs vure trotseer,” sê hy 
doodgewoon. Ibrahim beskou sy lyding 
nie as buitengewoon nie, maar meer as die 
verwagte gevolge van om Christus te volg. 
Wanneer ‘n besoeker voorstel dat Ibrahim 
baie lyding gedurende sy Christelike pad 
trotseer het, het hy gou geantwoord: “Nie 
nagenoeg teenoor die lyding wat Christus 
vir my trotseer het nie.”

Ibrahim se hoë ouderdom en 
gesondheidsprobleme het sy 
bedieningswerk in onlangse jare vertraag, 
maar hy is steeds toegewy om die 
Evangelie te deel en om die volgende 
generasie Somaliese Christene en 
kerkleiers te inspireer en te bemagtig. Baie 
pastors beskou Ibrahim as ‘n geloofsheld 
en ‘n mentor en beraadslaag gereeld 
met hom. Hy word soms ook genooi om 
by Bybelkolleges te praat waar hy etlike 
dae spandeer om goddelike wysheid uit 
te stort oor ontwikkelende leiers van die 
Keniaanse kerk en aan evangeliste wat 
Christus met Moslems deel.

Etniese Somaliërs in Kenia wat tot geloof 
in Christus keer, trotseer vandag nog baie 
moeilikhede en beproewinge. Alhoewel 
die Keniaanse regering godsdiensvryheid 
belowe, kan familielede en stamlede 
diegene vervolg wat Islam verlaat om 

Christus te volg. As gevolg van die lang pad 
van lyding wat Ibrahim moes stap, is hy 
goed gekwalifiseerd om ‘n mentor te wees 
en nuwe Gelowiges te bemoedig en voor 
te berei, maar sy bedieningswerk is soms 
baie pynlik. 

Een jong evangelis wat Ibrahim begelei 
en bemoedig het, was ‘n uitgebreide 
familielid genaamd, Abdiwelli, ook genoem 
Abdi. Abdi het ‘n kragdadige bediening 
gehad wat Moslems vir Christus bereik 
het ... tot hy in 2013 in Garissa, Kenia, 
doodgeskiet is. “Hy was my seun in geloof,” 
het Ibrahim trots gesê waar hy ‘n foto van 
die twee mans vashou.

Ibrahim se kerkdenominasie spesifiseer 
‘n aftree-ouderdom vir bedienaars, ‘n 
ouderdom wat hy lankal oorskry het. So 
lank as wat God hom krag gee, sê Ibrahim 
sal hy nie ophou om die Evangelie te deel 
nie. “Ek kan nie van God se werk aftree nie,” 
sê hy.

Dit was meer as 50 jaar gelede wat 
die Evangelie vonk gevat het in sy hart 
deur die werk van die Heilige Gees en ‘n 
sendeling wie se naam hy nooit geken het 
nie. Nogtans bly Ibrahim so gereed as nog 
nooit tevore, om te preek en te verkondig. 
Hy is steeds gewillig om enige iets te waag 
ten behoewe van Somaliërs wat redding 
ontvang deur geloof in Christus alleen.

“Ek dra steeds my Bybel,” sê hy met ‘n 
glimlag. “Ek moet aanhou preek.”
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      Hierdie jong pastor gaan van huis-tot-
huis en plaas-tot-plaas om die Evangelie 
met etniese Somaliërs in Kenia te deel.

Almagtige God,

 Verwyder die skille van die oë van diegene wat verblind is deur die leuens van Islam. 

Help Somaliese Moslems regoor die wêreld om te sien dat U die enigste ware God is. 

Trek hulle nader aan U deur geloof in U Seun, Jesus Christus, en vervul die leemte in hulle 

lewens.

 Gee aan my Somaliese Christenfamilie, namate hulle verwerping, teistering en slae 

trotseer, die instaatstelling om alle dinge om U glorie ontwil te verduur. Alhoewel hulle 

teenkanting en vervolging trotseer, loof ek U dat hulle nie neerlaag ly nie.

 Vandag sluit ek vrymoedig by U sending aan soos nooit tevore. Ek is ook gewillig om 

my lewe om U ontwil op die spel te plaas.

‘n Gebed vir Somaliese Christene

In Jesus se naam, amen.



September/Oktober 2021Gebedsdagboek
SEPTEMBER

19 TUNISIË Bid vir die beskerming van Tunisiese Gelowiges.

20 INDONESIË Bid dat Christene in Indonesië sout en lig vir hulle Moslembure sal wees.

21 CHINA Bid vir eenheid onder Christene regoor China.

22 MIANMAR Bid vir pastors en Gelowiges in die Wa-streek wat toenemende vervolging en gevangenskap trotseer.

23 NEPAL Bid vir diegene wat in afgeleë gebiede van Nepal bedien.

24 ERITREA Bid vir ondergrondse kerkleiers in Eritrea.

25 MEXICO Bid dat Gelowiges wat deur hulle gemeenskappe uitgeskop is, standvastig in geloof sal bly.

26 FILIPPYNE Bid vir die vreesloosheid van Frontlinie-Werkers wat met Moslems en kommunistegroepe deel.

27 TADJIKISTAN Bid vir Tamara wie se man dood gemaak is omdat hy ‘n pastor was.

28 TURKYE Bid dat God Sy koninkryk sal uitbrei onder die miljoene Arabiese en Persiese vlugteling wat in Turkye woon.

29 VERENIGDE Bid vir Hanifa wat deur haar familie verban is, maar die Evangelie daadwerklik met vroue deel.
 ARABIESE EMIRATE

30 ISRAEL Bid dat diegene wat Joodse Christene vervolg, Jesus sal leer ken.

OKTOBER

1 KATAR Bid vir goeie geleenthede om die Evangelie met plaaslike inwoners te deel.

2 KENIA Bid vir die voortdurende moedigheid van kerke in noord-oostelike Kenia namate hulle Islamitiese aanvalle trotseer.

3 INDIË Bid vir die baie weduwees wie se mans ter wille van Christus gemartel is.

4 MALEISIË Bid dat Christenbekeerlinge uit Islam kameraadskap met ander Gelowiges sal vind.

5 BAHREIN Bid dat diegene wat Bybels versprei na soekers gelei sal word.

6 SIRIË Bid vit interne ontwortelde Christene in Aleppo en regoor noord-westelike Sirië.

7 OESBEKISTAN Bid vir die beskerming van Christelike doktors en verpleegsters.

8 JORDANIË Bid vir Broer “M” wie se vrou hom verlaat het nadat hy ‘n Gelowige geword het.

9 BHOETAN Bid vir suksesvolle Bybelverspreidingswerk in die land.

10 COLOMBIË Bid dat God die weduwees en weeskinders fisies en geestelik sal versterk.

11 MEXICO Bid vir Bybelverspreidings aan vervolgde Christene onder die Tzeltal-mense in Chiapas.

12 KUBA Bid vir die bemoediging en wysheid van Christenpastors.

13 KOEWEIT Bid dat Koeweiti’s op die Evangelie sal reageer wat deur satellietkanale, radio en die internet verkondig word.

14 BANGLADESJ Bid vir Joban wat sy huis en grond verloor het toe hy ‘n Christen geword het.

15 ETIOPIË Bid vir Ortodokse priesters en Gelowiges wat streng vervolging trotseer omdat hulle Christus bo kerklike gesag verkies

16 SENTRAAL  Bid dat Christene in afgeleë gebiede toegang tot Bybels sal hê.
 AFRIKAANSE 
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