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    Sanjana het gevangenskap, 
mishandeling en slae van haar familie 
trotseer, maar sy sê dat sy nooit die vrede 
wat sy in Christus gevind het, sal opgee nie. N adat Sanjana deur 

die getuienis van ‘n 
Christenbuurman tot geloof 

in Jesus Christus bekeer het, het sy 
vrede gevind wat sy nooit vantevore 
gehad het nie. “Vir die eerste keer in 
my lewe was ek nie bekommerd nie, 
ek was nie bang nie, ek het vrede 
gehad,” het sy gesê. Daardie gevoel 
van vrede het haar later deur vier jaar 
van marteling onderhou.

Sanjana se familie het ‘n reputasie 
as vegters gehad, hulle het gewere 
gebruik om konflik op te los. 
Sy het egter groot geword in ‘n 
landbougebied van Bo-Egipte, wat 
die tuiste was van beide Koptiese 
Christene en Moslems, en was 
altyd beïndruk deur hoe haar 
Christenklasmaats die slae so nederig 
ontvang het, sonder om te kla.

Op die ouderdom van 13 het 
Sanjana ‘n Christenonderwyser oor 
haar geloof begin uitvra. Deeglik 
bewus van die reputasie van 
Sanjana se familie en die oproerige 
geskiedenis van Moslem-Christene 
verhoudinge in Egipte, was die vrou 
te bang om haar direk te antwoord. 
Die onderwyser het Sanjana na ‘n 
Christenbuurman verwys wat die 
Christelike geloof vir haar oor die 

volgende twee jaar verduidelik het.

Die Christen het ook vir Sanjana ‘n 
kopie van die Evangelie van Matthéüs 
gegee wat sy in ‘n plastieksak 
toegedraai het en in ‘n gat in die 
grond weggesteek het. Nadat sy 
die Evangelie gelees het en meer 
oor die Christengeloof geleer het, 
het sy bevind dat dit heeltemal 
die teenoorgestelde is as wat sy in 
haar Moslemhuis ervaar het. Sy het 
uiteindelik na deeglike oordenking 
besluit om ‘n volgeling van Christus te 
word.

In Gevangenskap by die Huis
Sanjana se pa het gou opgemerk dat 
sy nie meer vyf keer per dag bid soos 
deur Islam vereis word nie. Toe hy 
haar daaroor uitvra, het sy moedig 
vir hom vertel van haar besluit om 
in Christus te vertrou. Haar pa se 
reaksie was voorspelbaar: Hy het haar 
geslaan.

“Wat is hierdie nonsens waarvan jy 
praat?” het hy gevra. “Ons het jou as 
‘n Moslem groot gemaak en jy moet 
as ‘n Moslem voortleef. Ons seuns 
is Moslems gebore, ... ons oupas is 
Moslems, so jy is ‘n Moslem.” Sanjana 
was egter kalm.

Wanneer sy probeer kerk bywoon 
het, is sy toegang geweier omdat 
sy nie ‘n kruis tatoeëring gehad het 
wat bewys dat sy ‘n Christen was 
nie. Na dekades van vervolging is 
meeste Egiptiese Ortodokse kerke 
bang dat valse Christenbekeerlinge 
uit Islam hulle kerke infiltreer en 
sommige beskou die tatoeëring 
as ‘n demonstrasie van ‘n opregte 
bekering.

Toe haar familie sien dat Sanjana 
ernstig oor haar nuwe geloof was, 
het hulle haar uitgedaag. “Ek glo in 
Jesus,” het Sanjana vir hulle gesê. 
Haar pa het haar weer geslaan en 
hierdie keer het hy haar vasgebind 
en haar in ‘n vertrek op die familie se 
mynkamp opgesluit.

Sanjana het die volgende drie jaar 
in daardie kamer deurgebring, half 
honger en is gereeld geslaan. “My pa 
sou my begin slaan en as hy moeg 
sou word, sou my ander familielede 
oorneem. Dit was soos ‘n partytjie.” 
Die slanery het ‘n gebreekte arm en 
frakture in haar nek en skouers tot 

Ongewillig 
Om Van Lyding Te Ontvlug
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gevolg gehad en familielede het suur 
gebruik om ‘n klein kruis tatoeëring 
wat sy onlangs op haar voorarm 
gekry het, te probeer verwyder.

Hulle het uiteindelik besluit om die 
vernedering te stop. Sanjana se pa 
en broer het ‘n imam na haar kamer 
gebring met die ooreenkoms dat hy 
toestemming het om haar te verkrag 
indien sy nie na Islam sou terugkeer 
nie. Sanjana se pastor het verduidelik 
dat die imam later met haar sou trou 
om haar waardigheid te skend. “Hulle 
wou haar vernietig,” het hy gesê.

Sanjana het om hulp geskree toe 
die imam haar seksueel aangerand 
het, maar niemand het tot haar 
redding gekom nie. Die onreg en 
gruwel van Sanjana se behandeling 
het egter haar jonger suster oorreed 
om Islam te verlaat en Christus te 
volg. Sy het Sanjana daardie nag help 
ontsnap en die twee vroue het na 
Kaïro gevlug waar hulle op die straat 
geslaap het.

Sanjana se vryheid het nie lank 
geduur nie. ‘n Familielid het haar kort 
daarna gevind en haar op haar rug 
terug gesleep na hulle huis in Bo-
Egipte. “Hulle het haar amper dood 
geslaan,” het haar pastor gesê. “Ek 
weet nie hoe sy die loesing oorleef 
het nie.”

Daarna het haar familie haar 
gedwing om met ‘n Moslemman 
te trou wat haar in hulle blyplek 
opgesluit het en haar probeer 
oorreed het om terug te keer na 
Islam. “Ek sukkel so baie met my 
man,” het Sanjana gesê. “Ek is daardie 
jaar ... gemartel en vervolg. Teen die 
einde, toe hy besef niks gaan met my 
werk nie, was hy bang dat die bure 
sou uitvind dat ek ‘n Christen geword 
het. Dit sou vir hom ‘n vernedering 
wees, toe skei hy van my.”

‘n Beminde Dogter
Na ‘n jaar van getroude lewe en 
daaropvolgende egskeiding, was 
Sanjana weer op die straat. Hierdie 
keer het sy ‘n SVM-ondersteunde 
pastor in Kaïro ontmoet wat spesifiek 
aan Christenbekeerlinge uit Islam 

bedien. Hy het gereël dat Sanjana by 
‘n Christenfamilie gaan woon en het 
haar suster aan ‘n Christenbekeerling 
voorgestel waarmee sy later getrou 
het.

Sanjana is in 2016 gedoop. Sy sê toe 
die pastor haar in die water laat sak 
het, het dit gevoel of Jesus met haar 
praat en bevestig dat sy Sy dogter 
is. “Ek wou Jesus meer hoor!” het 
sy gesê en gelag oor hoe sy amper 
gesukkel het met die pastor om haar 
nog langer onder die water te hou 
sodat sy daardie kosbare stem meer 
kan hoor.

Oor die feit waarom sy nooit haar 
geloof in Christus verwerp het tydens 
die jare van ernstige mishandeling 
nie, het sy ‘n Bybelse voorbeeld as 
rede gegee: “Gestel ek het in die 
varkhok gelewe, soos die Verlore 
Seun. Toe maak jy my skoon, jy was 
my. ... Eet skoon kos en dra skoon 
klere, hoe kan ek terugdraai net 
om lyding te ontvlug? Ek is nou ‘n 
ambassadeur vir my God; hoe kan ek 
nou weer ‘n slaaf word?”

Sanjana werk vandag deeltyds as ‘n 
kleremaker. Alhoewel die betaling net 

genoeg is om haar basiese behoeftes 
te dek, gee sy getrou haar tiende, 
omdat sy weet dit eer die Here. “Wat 
ook al ek ... vir die Here doen, ek 
kan nooit vir Hom gee wat hy vir my 
gegee het nie. Ek is spyt oor al die jare 
wat verby gegaan het wat ek Hom nie 
geken het nie,” het sy gesê.

Alhoewel sy op verskeie wyses 
gered is, bly Sanjana se lewe 
uitdagend. Sy moet spoedig ‘n nuwe 
blyplek vind en sy word steeds 
deur die gemeenskap verwerp. Om 
haar egter dop te hou terwyl sy vir 
besoekers koffie maak, sou mens 
nooit kon raai dat sy soveel diepe 
lyding verduur het nie. Die vrede wat 
sy in Christus vind, onderhou haar 
voortdurend.

“God het vir my ‘n belofte gegee en 
ek vertrou op Sy belofte,” het Sanjana 
gesê. “God is altyd goed.”

Kameraadskap
Verenig met Sanjana, wat haat met 
vergifnis vervang het, in gebed vir haar 
pa se redding. 

Sanjana dra steeds letsels en 
verdraaide bene aan haar arms 

weens haar familie se mishandeling.

“My pa sou my begin slaan en as hy moeg sou word, sou 
my ander familielede oorneem.”
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Hulle kom na hom van oral 
uit Egipte om gedoop te 
word. Krystafer, ‘n Ortodokse 

Kerkleier het altyd die begeerte gehad 
om Moslems vir Christus te bereik, 
selfs voordat hy in 2006 ‘n priester 
geword het. Hy het gebid dat hy soos 
Paulus sal wees en volke sal bereik.

“Ek het vir Moslems in Egipte, 
Iran, Turkye, Saoedi-Arabië en Sirië 
gebid,” het hy gesê. “Ek het nie hierdie 
bediening gekies omdat ek Islam haat 
nie. Ek is lief vir Moslems; ek wil hê 
hulle moet Jesus ken, veral diegene in 
Egipte.”

Egiptiese Ortodokse (Koptiese) 
Christene dateer hulle afkoms terug 
na die eerste eeu se bediening van 
Markus, lank voor die ontstaan 
van Islam. Kopte maak deel uit van 
10% van Egipte se bevolking en 
trotseer intense diskriminasie van 
meerderheid Moslems. Koptiese 
Christenmeisies word gereeld ontvoer 
en dan gedwing om met ‘n Moslem 
te trou en na Islam te keer. Islamiete 

val ook af en toe kerke aan of maak 
groepe Christene dood.

Meeste Kopte bly in hulle 
eie gemeenskappe in hierdie 
onderdrukkende omgewing. Min 
deel die Evangelie met Moslems en 
nog minder is steeds gewillig om, uit 
gehoorsaamheid aan Christus, hulle te 
doop wanneer hulle ‘n behoefte het. 
Nogtans vind sulke doopgeleenthede 
plaas. “Wat vreugde vir my hart bring 
is wanneer ek ‘n gewese Moslem doop 
en hy opgewonde is om sy familie of 
vriende te bring om gedoop te word,” 
het Krystafer gesê. 

Moslems het Jesus Nodig
Die doop van gewese Moslems is nie 
iets wat meeste Koptiese priesters 
doen nie, maar Krystafer beskou sy 
werk as vervulling van Jesus se Groot 
Opdrag. Dit het gevolglik gelei tot 
verdrukking en dreigemente deur 
die nasionale sekuriteitspolisie en 
Moslemekstremiste.

Dit skrik Krystafer nie af nie, as te 

ware doop hy steeds voortdurend 
enige nuwe Gelowige wat hom vra. 
Ander Christenleiers regoor Egipte, 
wat Moslems na Christus lei en bang is 
om hulle te doop, weet waarheen om 
hulle te stuur. “Krystafer is deel van ‘n 
klein groep wat gewillig is om Moslems 
wat tot Christenskap bekeer, te doop,” 
het ‘n SVM-werker gesê. “Na hulle deur 
Krystafer gedoop word, gaan hulle 
terug na ‘n ander groep mense wat 
geestelik na hulle omsien.”

Op ‘n dag toe ‘n fanatiese Moslem 
vir Krystafer kom soek het, het ander 
kerkleiers hom beskerm deur hulle 
na iemand anders te verwys. “Hulle 
kan nie doen wat ek doen nie, maar 
hulle is baie gelukkig om my toe te 
laat om hierdie bediening voltyds te 
doen, want hulle glo in die bediening, 
alhoewel hulle bang is om dit te doen.”

Ongeveer 15 ander Gelowiges werk 
saam met Krystafer om Moslems vir 
Christus te bereik. “Ons bedien aan 
diegene wat graag ... 

Krystafer is ‘n lid van Egipte se historiese 
Christenkerk. Sy begeerte om Moslems te 
bereik kom reguit van die Groot Opdrag. 

‘n Doop 
tot die Dood
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meer oor Jesus wil leer, en aan 
diegene wat Hom reeds ken en wat 
kom om geleer en gedoop te word,” 
het Krystafer gesê. “Dit is die hooftaak 
en rol van die kerk.”

Dit is egter nie ‘n 
maklike taak nie. Spioene 
van die nasionale 
sekuriteitskantoor 
monitor alles wat gesê 
word tydens kerkdienste. 
Godslastering teen Islam, 
die Profeet Mohammed 
of die Koran kan vyf jaar tronkstraf 
tot gevolg hê. Regeringsvoorsiende 
sekuriteitswagte kyk wie by die 
kerke ingaan en gaan dikwels hulle 
ID’s na wat elke individu se geloof 
by geboorte aandui. Die polisie kyk 
ook en stroop soms kerkdienste met 
die hoop om enige Moslems wat 
teenwoordig is te vang en beide die 
Moslems en kerkleiers te straf.

‘n Fanatiese Christene
Krystafer word gedurig na die 
nasionale sekuriteitspolisie se 
hoofkwartiere ontbied waar ‘n 
hoofbeampte op ‘n keer vir hom 
gesê het dat hy nie die priester enige 
beskerming van fanatikusse kan 

waarborg nie. “Ek luister nie. Ek word 
nie bang nie,” het Krystafer gesê. 

Gelowiges wat na hom toe kom 
om gedoop te word trotseer ook die 
nagevolge. Nadat Krystafer onlangs ‘n 
jong ma en haar twee kinders gedoop 
het, het die polisie vyf ure spandeer om 
die vrou te oorreed om terug te keer 
na Islam en hulle het haar ook probeer 
oorreed om Krystafer te inkrimineer.

“Krystafer is ‘n baie fanatiese 
Christen,” het hulle vir haar gesê. “Ek 
is seker hy het Islam beledig toe hy 
met jou gepraat het en dit is wat jou 
oorreed het om ‘n Christen te word.” 
Sy het egter tot die owerhede se 
verbasing vir hulle gesê dat sy Krystafer 
gevra het om haar te doop. Daar word 
nou van die vrou vereis om elke week 
vyf ure se Islamitiese lesse van ‘n imam 
by te woon. ‘n Polisieman het onlangs 
vir haar gesê dat indien sy nie haar 
Christelike geloof versaak nie, hulle 
haar kinders aan haar eksman gaan gee 
en dat sy hulle nooit weer sal sien nie.

Krystafer en sy familie het die 

laaste drie maande van 2020 
weggekruip nadat hy uitgevind het 
dat Moslemekstremiste na hom soek. 
Hy het gesê dit was moeilik vir sy vrou 
en twee tienerkinders, maar dat sy 
vrou ook ‘n hart gehad wat Moslems 
wil bereik. Oor sy tieners het hy gesê: 
“Hulle het verveeld geraak. Maar hulle 
is wel oortuig dat dit is wat die Here wil 
hê ons moet doen.”

Krystafer nader 
sy bedieningswerk 
met sorg, maar nie 
vrees. “Jesus het 
hierdie bediening 
vir my gegee,” 
het hy gesê. “Hy 
gee my die moed. 
Hy gee my die 

vrede om dit te doen. Hy gee my die 
instaatstelling om dit te doen. Wanneer 
Hy vir ons ‘n bediening in ons lewens 
gee, is ons verantwoordelik vir wat dit 
ons mag kos.”

Namate hy voortdurend ‘n duisend 
nuwe Gelowiges elke maand doop, 
vra Krystafer vir gebed dat hy sensitief 
teenoor die Heilige Gees sal bly staan. 
Hy weet dat die Gees oordeel en berei 
die harte voor van diegene wat deur 
die doop in gehoorsaamheid aan 
Christus optree. Ongeag die getal 
mense wat na hom toe kom, Krystafer 
is gereed om dissipels te maak en hulle 
in die naam van die Vader, die Seun en 
die Heilige Gees te doop.

    Sedert Moslems die doop as bewyse 
beskou dat ‘n persoon Islam verlaat en 
geloof in Christus aangryp, vervolg hulle 
dikwels hierdie nuwe Gelowiges.

“Jesus het hierdie bediening vir my gegee. Hy gee my 
die moed. Hy gee my die vrede om dit te doen. Hy 
gee my die instaatstelling om dit te doen. Wanneer 
Hy vir ons ‘n bediening in ons lewens gee, is ons 
verantwoordelik vir wat dit ons mag kos.”
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Geniet 
Sy 
Lewe van 
Lyding

  Terwyl Dilek diepe 
vreugde in sy lewe met 
die Here het, ly hy groot 
smart oor die verlies 
van sy verhouding met 
sy familie.
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M et ‘n populasie van meer 
as 20-miljoen mense is 
die Kaïro metropolitaanse 

gebied ‘n goeie plek om te skuil. 
Dilek, ‘n Christen van Soedan, het 
gedink dit sou sy beste hoop wees 
om te ontvlug van sy vyandige 
familielede en genadelose 
ondervragings deur Soedannese 
regeringsamptenare. 

Soos wat Dilek en sy nuwe bruid 
die immigrasietoonbank by die 
lughawe in Soedan in 2015 nader, 
het hy geweet dat daar ‘n goeie kans 
was dat hy gearresteer kan word. 
Hy is onlangs uit die tronk vrygelaat 
waar hy vir drie dae ondervra is oor 
sy betrokkenheid by Soedannese 
Christene.

“Hulle het vir spesifieke name van 
die leiers van die bediening gevra, 
wie evangeliseer en wat die name 
van die kerke in die Nubaberge was,” 
het Dilek gesê. “Ek moes die waarheid 
praat, want hulle het my oor die kop 
geslaan.”

Dilek is uiteindelik na die 
ondervragings vrygelaat, maar die 
polisie het hom fyn dopgehou. 
Hy moes elke drie weke by die 
polisiestasie aanmeld, altyd op ‘n 
Sondagoggend wat hom verhoed 
het om kerk by te woon. Na maande 
van noukeurige ondersoek deur die 
polisie, het Dilek besluit om weg te 
trek. “Ons het besluit dat dit dalk 
beter sou wees om na Egipte te gaan, 
want ek kon nie langer in Soedan bly 
nie,” het hy gesê.

Alhoewel Dilek vir ‘n uur by 
die lughawe aangehou is, het die 
immigrasiebeamptes hom uiteindelik 
vrygelaat, tevrede dat hierdie 
Christenbekeerling nie langer meer 
hulle probleem sal wees nie. 

‘n Duursame Geloof
Vandat Dilek Christus as ‘n jongman 
aangeneem het, het sy geloof hom 
duur te staan gekom. Hy dra steeds 
letsels op sy rug en bene van die slae 
wat hy van sy pa ontvang het. 

Dilek is as ‘n toegewyde Moslem 
in ‘n oproerige streek van Soedan, 
grootgemaak. Sy pa, wat ‘n nie-

ongewone godsdiens onder 
Soedannese Moslems beoefen, het 
drie vroue en 24 kinders gehad. 
“Ons was baie fanaties teenoor 
Christenskap,” het hy gesê. “Ons het 
Christene gehaat.” 

Dilek het as ‘n tiener die Bybel 
begin bestudeer om sodoende ‘n 
Christen-klasmaat te oortuig dat 
Islam die waarheid was. In plaas 
daarvan dat dit sy wanbegrip 
bevestig, het die bestudering van die 
Bybel hom oortuig dat die Jesus wat 
sulke liefde openbaar, wel die moeite 
werd was om te volg.

Niks kon vir lank ‘n geheim bly 
in ‘n familie van 24 kinders nie. Toe 
Dilek se pa uitvind dat sy seun die 
Bybel lees en kerk bywoon, het hy 
hom begin slaan. Dilek se pa het 
hom verbied om kerk toe te gaan 
en selfs een van Dilek se ooms, ‘n 
regeringsamptenaar, gevra om hom 
te arresteer.

Nadat Dilek in die tronk 
gegooi is, het sy pa, oom en die 
tronkbewaarders druk om hom 
geplaas om na Islam terug te keer. 
“Ek het vir hulle gesê: ‘Hierdie is my 
besluit; ek kan nie terugdraai nie,’” 
het Dilek gesê.

Toe hy ‘n maand later uit die tronk 
vrygelaat is, het Dilek besluit om na 
die Nubaberge in suidelike Soedan 

te gaan waar die meerderheid van 
die land se Christene leef. Hy onthou 
sy vyf jaar in die Nubastreek as ‘n 
kosbare tyd waar hy homself in God 
se Woord verdiep het. “Elke keer wat 
ek van ‘n teologiese kollege of lering 
gehoor het, het ek gegaan,” het Dilek 
gesê.

Dilek het in 2010 gevoel dat genoeg 
tyd verloop het om sy veiligheid van 
sy kwaai familielede te verseker. Hy 
het na ‘n groot stad verhuis waar hy 
sy vrou, Nafisah ontmoet en met haar 
getrou het. Sy gevoel van veiligheid 
was egter van korte duur.

Dilek is gou deur regeringsspioene 
in die kerk opgemerk deurdat sy 
gelaatskleur verskil het van Christene 
van suidelike Soedan en hy was 
duidelik nie in ‘n Christenfamilie 
gebore nie. Alhoewel Dilek sê dat sy 
tuisstreek in Soedan verander, bly dit 
steeds oorwegend Moslem.

Teen die tyd van Dilek se drie-
dag detensie en voortdurende 
ondervragings, was Soedannese 
amptenare bekommerd dat Christene 
van die suide Moslems in ander 
dele van die land evangeliseer. 

      Na Dilek se bekering en vervolging 
het hy tyd spandeer onder die 
Christenminderheid in Soedan se 
Nubaberge en die Bybel bestudeer.



Hulle het pastors onder bewaking 
geplaas, kerke toegemaak en erkende 
bekeerlinge tot die Christendom, 
soos Dilek, gearresteer. Gedurende 
hierdie selfde tydperk is SVM-
werker, Petr Jasek, en ‘n Soedannese 
bekeerling tot die Christendom, 
gearresteer en vir 445 dae gevange 
geneem.

Om onder die konstante bewaking 
van sekuriteitsmagte te wees het 
Dilek en sy vrou oortuig dat hulle 
nooit in vrede in Soedan sal kan leef 
nie. Dis toe dat hulle besluit het om 
anonimiteit en relatiewe veiligheid 
onder Kaïro se omvangryke populasie 
te soek.

 
“Selfs al Kos dit My”
Hulle verhuising na Kaïro het nie ‘n 
einde aan die paartjie se probleme 
gebring nie. Eerstens is een van 
hulle ongebore tweeling dood en 
die ander een is met ‘n ingewikkelde 
mediese probleem gebore. Toe, op ‘n 
dag, het Dilek se oom hulle gevind en 
hulle met geweld gedreig.

SVM-werkers het gehelp om ‘n 
nuwe blyplek vir die paartjie te vind 

omdat hulle en hulle 1-jarige seun 
op die vlug was vir Dilek se oom. ‘n 
Kort tydjie daarna moes hulle egter 
weer verhuis toe hulle grondeienaar 
uitgevind het dat hulle Christene was 
en hulle uitgesit het. SVM het nie net 
met die tweede verhuising gehelp 
nie, maar hulle ook in verbinding 
gebring met ‘n Christen-sjirurg wat 
‘n suksesvolle operasie op hulle seun 
uitgevoer het.

Dilek het sy werk by ‘n restaurant 
verlede jaar tydens die pandemie 
verloor, maar dit was ‘n bedekte seën 
vir hom om meer tyd te verleen aan 
sy rol op die leierskapspan van ‘n 
plaaslike Soedannese kerk. “Want ek 
wil die Here dien, ek wil deel wees 
van die kerk, selfs al kos dit my,” het 
hy gesê.

Dilek het oor die jare kontak behou 
met sy familie in Soedan, maar hy sê 

nie vir hulle waar hy bly nie. Sy broers 
en susters probeer steeds om hom te 
oorreed om terug te keer na Islam en 
sy pa sê vir hom hy wil nie na enige 
Christelike leringe luister nie. “Dit 
is baie traumaties, hy is baie, baie 
fanaties,” het Dilek gesê.

Alhoewel daardie gespanne 
verhoudinge moeilik is, bars hy in 
trane uit as hy aan sy ma dink. Hulle 
het ‘n hegte band gehad voordat 
hy Islam verlaat het om Christus te 
volg en hy het vir meer as 20 jaar 
nog nie weer haar stem gehoor nie. 
Die familie het hulle kontaknommer 
verander en weier dat Dilek met haar 
praat.

Steeds sê Dilek dat geen van sy 
beslommernisse hom nog ooit laat 
dink het dat dit te moeilik is om 
Jesus te volg nie. “Dit is waar Hy jou 
karakter en geloof bou,” het hy gesê. 
“Ek geniet hierdie lewe van lyding vir 
Hom.”

“Ek wil deel wees van 
die kerk, selfs al kos dit 
my.”

       Een van Dilek se tweeling is stil 
gebore en die ander een het ernstige 
mediese probleme. SVM-werkers het 
hom gehelp om geskikte mediese sorg 
te kry. 
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Almagtige Vader, 
Dankie vir die vrug van Evangelie-saad wat in Egipte gesaai is. Dankie vir die inspirerende 
voorbeeld van ons vervolgde broers en susters wat ter wille van geregtigheid ly en vreesloos die 
hoop van Jesus Christus met hulle familie, vriende en vervolgers deel.

Genees asseblief diegene wie se geloof slae en mishandeling tot gevolg gehad het en 
bewerkstellig vreugde in diegene, U getuies, wat toegewy is tot lewens van lyding.

Mag ons vervolgde Christenfamilie U getrouheid ervaar namate hulle in gehoorsaamheid die 
Evangelie bevorder en U Naam vereer.

Amen. 



November/Desember 2021Gebedsdagboek
NOVEMBER
14 BHOETAN Bid vir genade en guns onder diegene wat na kollegestudente uitreike.
15 MIANMAR Bid dat Christenbekeerlinge uit Boeddhisme standvastig in geloof sal bly.
16 LAOS Bid vir wysheid vir Christenwerkers wat God dien.
17 TANZANIË Bid vir pastors in Zanzibar wat deur Moslem geestelikes wat Christenskap probeer elimineer.
18 MALI Bid vir vrede, veral vir ‘n oplossing vir die konflik tussen die Dogon- en Fulani-mense.
19 JEMEN Bid vir Ahmed en sy familie wat asiel soek in ‘n vreemde land weens vervolging.
20 INDONESIË Bid dat Gelowiges sal leer om op God te vertrou, selfs te midde van vervolging.
21 ERITREA Bid vir die voortdurende ontwikkeling van ‘n Bybelskool vir Eritrese Gelowiges.
22 TADJIKISTAN Bid vir Christelike samekomste wat fokus op die opleiding en bemoediging van Tadjikse Gelowiges.
23 UGANDA Bid dat presidensiële en parlementêre verkiesings Christelike bediening sal begunstig.
24 AFGHANISTAN Bid vir groter toegang tot God se Woord deur vertalings in elke taal en vir elke stamgroep.
25 COMORE Bid vir leiers, pastors en Christene wat gedwing word om hulle lewens te herbou nadat hulle ontwortel is.
26 MAURITANIË Bid dat Christene toegang tot God se Woord sal hê, ondanks regeringsbeperkings op Bybels.
27 VIËTNAM Bid vir Christenwerkers namate hulle groot risiko’s neem om Bybels te versprei en Gelowiges op te lei 
  en te bemoedig.
28 NIGERIË Bid vir personeel se veiligheid namate hulle reis om families te sien, terugvoer te kry en hulp te verleen.
29 OESBEKISTAN Bid dat Christene standvastig sal bly gedurende moeilike tye.
30 SRI LANKA Bid vir diegene wat na kinders uitreik.

DESEMBER
1 NIGERIË Bid dat God die geloof van Frontlinie-Werkers sal versterk en herstel.
2 IRAN Bid vir die vrylating van Christene wat steeds in die tronk is.
3 AFGANISTAN Bid vir Frontlinie-Werkers wat by evangelisasie, dissipelskap en huiskerke betrokke is.
4 LAOS Bid vir Khmu Christene wat in beheer is van uitreike aan mensegroepe soos die Hmong, Mien, Bru en Prai.
5 TURKYE Bid vir die sukses van verskeie voortdurende evangelisasie pogings.
6 TANZANIË Bid dat meer Tanzaniese Christene sendelinge sal word.
7 CHINA Bid vir God se beskerming van die paar huiskerke wat steeds byeenkom.
8 MALI Bid dat Christene in Mali geestelik voorberei sal word vir vervolging.
9 JORDANIË Bid vir herlewing binne die Jordaniese kerk.
10 TUNISIË Bid vir Christene wat geografies geïsoleer is van ander Christene.
11 IRAK Bid dat Christenwerkers voordeel sal trek uit nuwe uitreikgeleenthede.
12 KENIA Bid vir diegene wat die Evangelie met Somaliërs deel wat in Kenia woon.
13 SENTRAAL Bid vir pastors wat weier om te vlug en agterbly om die oorblywende Gelowiges op te pas.
 AFRIKAANSE REPUBLIEK
14 PAKISTAN Bid vir slagoffers van onlangse bombarderings op kerke wat steeds aan beserings en trauma ly.
15 INDONESIË Bid dat Frontlinie-Werkers kreatiewe maniere sal vind om hulle bediening uit te voer.
16 SIRIË Bid deur Kol. 3:14 vir die kerke en Christene.
17 SOMALIË Bid vir eenheid onder Somaliese Gelowiges en diegene wat met hulle werk.
18 JEMEN Bid vir Gelowiges wat uit hulle huise gedwing is en geen heenkome het nie.
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