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“Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is.” Heb 13:3
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VAN DIE UITVOERENDE DIREKTEUR

Hoekom vernietig vervolgers Bybels?
Die regerings van baie lande het Bybels 
onwettig verklaar. Sedert ons, soos 
die apostels, God bo mense moet 
gehoorsaam (sien Handelinge 5:27-29), 
behandel hulle ons soos kriminele – 
smokkelaars van gevaarlike sluikgoedere 
– omdat ons God se Woord na ons 
Christenbroers en -susters in beperkte 
lande bring. Net so ook beskou terroriste 
en ander militantegroepe ons as vyande 
namate ons ons lewens op die spel plaas 
om Bybels te vervang wat hulle vernietig 
het en om te verseker dat elke Christen 
in ‘n vyandige gebied ‘n persoonlike 
kopie van die Bybel besit.

Die Bybel is die één boek in die wêreld 
waarop groepe en regerings geweldig 
baie tyd, geld en moeite bestee om te 
elimineer. Maar hoekom? Die antwoord 
moet ons bemoedig en opgewonde 
maak.

Vervolgers is oortuig dat God se 
Woord kragtig en effektief is. God 
het gesê dat Sy Woord waarheid is 
(Johannes 17:17) en die Noord-Koreaanse 

regeringstelsel voorsien onbewustelik 
stawende getuienis. Vir baie jare het 
ons gesien hoe die Noord-Koreaanse 
regering betekenisvolle hulpbronne 
gebruik in sy pogings om ons pogings 
van Bybelsmokkelary te blokkeer. 
Hulle weet dat die waarheid van God 
se Woord by verreweg die grootste 
bedreiging is om die leuens wat hulle vir 
hul mense vertel, te openbaar. God het 
ook gesê dat Sy Woord soos ‘n wapen 
is wat valse geloof aan die kaak stel 
(Efesiërs 6:17) en die Islamitiese Iranse 
regeringstelsel getuig onbewustelik 
van hierdie waarheid. Iran se geheime 
polisie staan Bybels hewig tee omdat 
hulle weet elke Bybel is ‘n wapen wat die 
Koran nie kan weerstaan nie.

Wanneer ons met Moslems, veral met 
hulle geestelike leiers praat, soek ons 
altyd vir ‘n geleentheid om hulle uit te 
daag: “Ons het die Koran gelees. Sal julle 
die Nuwe Testament lees?” Ons doen 
dit omdat ons weet dat enigiemand 
wat beide tekste sal lees om waarlik 

die waarheid oor God te soek, dit 
slegs in die Bybel sal vind en nie in die 
Koran nie. Die Koran, soos alle ander 
godsdienstige tekste in die wêreld, is 
kragteloos in die teenwoordigheid van 
‘n Bybel. Duisternis en leuens is geen 
bedreiging vir lig en waarheid nie.

Vervolgers weet dat hulle 
onderdrukkende ideologieë swakker 
as God se Woord is, dus kan ons hulle 
voortdurende teenkanting teen die 
Bybel verwag. Ons het egter God se 
belofte dat “die aarde vol sal word met 
die kennis van die heerlikheid van die 
HERE soos die waters die seebodem 
oordek” (Hábakuk 2:14). Hulle kan nie 
wen nie, ons deel dus met vreugde 
Bybels uit, ongeag die moeilikheid 
of gevaar. Ek glo met my hele hart 
dat die Here ons in staat sal stel om 
daarin te slaag om elke Gelowige in ‘n 
vyandige of beperkte land van ‘n Bybel 
te voorsien – en dat ons dit in hierdie 
generasie sal sien gebeur.

Ashley
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NEPAL

‘n Kosbare Besitting
 

Dhan Lama het vyf jaar gelede, op die ouderdom 65, tot bekering gekom en sy besluit om Christus te volg het diepe verdeeldheid in beide sy 
Boeddhiste-gemeenskap en sy familie, veroorsaak. Sy vrou, wat hulle kinders geneem het en hom verlaat het, het voortdurend die dorpenaars 
teen hom opgestook; hulle het hom gedurig gevloek, met klippe bestook en hom gedreig. Dhan Lama het egter volhard in sy geloof en selfs 
ander dorpenaars na Christus gelei. Hy is later weer getroud en het die leier van ‘n klein huisgenootskap geword.

Namate vervolging van dorpenaars toegeneem het, het Dhan Lama met ‘n 40-dae vastyd begin om te bid vir leiding. Hy was ongeveer 
halfpad deur sy vastyd toe die dorpenaars sy huis aan die brand gesteek het.

Toe hy daardie nag in 2020 besef wat aan die gebeur is, het Dhan Lama vinnig sy familie uit die huis uit verwyder. Hy het ‘n veilige entjie 
weggestaan van die brandende struktuur toe hy skielik besef dat hy iets belangrik vergeet het – sy Bybel. Hy het impulsief teruggehardloop in 
die huis in om daarvoor te soek, maar hy was te laat. Sy Bybel was weg en hy het brandwonde aan sy linkersy opgedoen in sy haas om dit van 
die vlamme te red. Hy het later gehoor dat die Boeddhiste wat die vuur begin het, van voorneme was om hom dood te maak terwyl hy geslaap 
het.

Al wat die volgende oggend van Dhan Lama se huis oorgebly het, was ‘n hoop stene en as (sien bo) en die oeste wat hy gestoor het om 
sy familie deur die winter te onderhou, was alles vernietig. Nadat SVM van sy omstandighede gehoor het, het hulle sy huishoudelike items, 
insluitende sy Bybel, vervang en Dhan Lama gehelp om sy huis te herbou. Hy het dit op dieselfde plek herbou en vir Frontlinie-Werkers gesê dat 
hy diegene wat sy huis afgebrand het, vergewe het. 



AFRIKA

Deur Modder en Riviere 
 
Islam maak deur mag of lokmiddels inweë regoor die Afrika-kontinent. 

Frontlinie-Werkers versprei dus Bybels hoofsaaklik in gebiede waar Islam toeneem om sodoende Christene te help om standvastig te bly in 
geloof.

‘n Frontlinie-Werker het per motorfiets deur ‘n hoofsaaklik Moslem en animistiese streek van landelike Liberië gereis en Bybels na dorpe 
geneem wat niks gehad het nie. “Die reistog om ongeveer 100  Bybels in klein dorpe, diep in die bos, af te lewer, was veronderstel om ongeveer 
twee en ‘n half uur te neem,” het hy gesê. “Dit het agt ure geneem. Een voertuig het onklaar geraak, toe ‘n pap wiel gehad, in die modder 
vasgesit en ons moes al drie motorfietse oor ‘n rivier wat tot by ons nekke gevloei het, dra.

“Toe ons die dorp bereik, het verskeie van die omliggende dorpe byeengekom vir die naweek. Hulle het ‘n groot skuiling, bestaande uit 
palmtakke, vir hulle kerk opgerig. Dit was nogal donker, met slegs drie dowwe gloeilampe wat op ‘n klein kragopwekker loop en die kerk verlig, 
maar ek sou sê ongeveer 100 mense het gekom om Jesus Christus te loof en aanbid.

Die beste deel was dat ons hierdie Bybels aan Christene kon voorsien wat nie Bybels gehad het nie en op geen wyse een kon bekom nie. Al 
die pastors in hierdie gebied het ‘n Bybel besit, maar baie min lidmate het Bybels besit. Baie van hulle lidmate wou graag ‘n Bybel hê, maar kan 
nie eens ‘n Bybel hier koop nie.

In ander gebiede waar die Frontlinie-Werker besoek het, het selfs die pastors Bybels benodig en die Frontlinie-Werker kon hulle met 
Studiebybels seën. “Ek wil net die heel tyd my Bybel bestudeer,” het een van die pastors vir hom gesê. Christenleiers het met ‘n skatting bepaal 
dat daar in die streek nood is vir 10,000 gedrukte Bybels en 800 oudio-Bybels, aangesien sommige Christene in afgeleë gebiede nie kan lees nie. 
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PAKISTAN

Maak Gereed vir Teenstand
 
In Pakistan word Christene afgeskuif na die laagste status in die samelewing. Hulle het die aakligste werke, min geleenthede vir onderrig 
en verkeer onder voortdurende risiko van teistering deur Moslemkollegas. Die kinders van Christenfamilies word net soveel geaffekteer 
soos hulle ouers.

“My pa is ‘n arbeider,” het Kanwal, ‘n graad-7 meisie in ‘n Pakistanse dorp gesê.  “Hy werk op die lande of soms as ‘n helper vir die 
messelaars en sommige dae het hy geen werk nie. My moeder werk as ‘n bediende in ryk mense se huise. My ouers is arm en hulle kan nie 
vir my boeke koop om te lees nie. Ek kry altyd tweedehandse boeke by ander kinders.”

Frontlinie-Werkers het onlangs vir Kanwal ‘n Kinderbybel in die Oerdoe-taal, gegee. “Ek hou daarvan om elke dag die Kinderbybel te lees 
voor ek gaan slaap,” het sy gesê.

“Ek lees ook stories uit die Bybel vir my ouers en hulle is baie gelukkig. Ek bid dat al die kinders in my land hierdie Bybel sal ontvang sodat 
hulle van Jesus kan leer.”

Kanwal sal groot word en weet dat haar Skepper haar liefhet en waardeer, alhoewel die samelewing rondom haar vir haar vertel dat sy 
niks werd is nie. Haar Bybel sal haar ook voorberei vir die vervolging wat sy moontlik as volgeling van Christus mag trotseer. 
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MIDDE-OOSTE

Tot in “Geslote” Lande
 

In lande waar God se Woord onwettig is, moet Bybels ingesmokkel word of in die geheim gedruk word. Soms teen ‘n groot prys
Nadat ‘n Christenbroer in die Midde-Ooste vermoor is omdat hy Bybels in ‘n dorp ingesmokkel het, het sy vrou besluit om sy dood te “wreek” 

deur voort te gaan met sy werk. Sy en haar ouers het na die dorp gegaan en 1,500 Nuwe Testamente versprei met die hoop dat almal in die 
dorp volgelinge van Christus sou word. “Sy het wraak geneem vir haar man se fisiese dood deur die ewige lewe te bied,” het ‘n Frontlinie-Werker 
gesê.

Nou en dan het Bybelsmokkelary ook bo verwagting evangeliese gevolge. In die Midde-Ooste het ‘n nie-Christenman wat gehelp het om 
Bybels oor ‘n grens te smokkel, ‘n kopie uit een van die bokse gehaal en dit begin lees. Die man kon nie ophou om die Gelowiges vrae te vrae 
terwyl die smokkelaars verder loop nie. ‘n Paar weke later, nadat die kosbare vrag aan Christene buite die geslote land afgelewer is, het die 
Bybelsmokkelaar sy geloof in Christus geplaas.

SVM gebruik verskeie metodes om die Skrif na streng beperkte lande soos Iran, waar Gelowiges gearresteer, gevange geneem en einde ten 
laaste uit die land gedwing word, te neem. Een familie se honger na God se Woord was so groot dat hulle elke dag na ‘n Christelike radiostasie 
geluister het en die Bybelverse in ‘n notaboek neergeskryf het om hulle eie versameling van die Skrif te skep. Hulle gunsteling verse is Psalm 
23:1 – “Die HERE is my herder, niks sal my ontbreek nie.” 
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ETIOPIË

Versterk die Kerk
Etiopië word beskou as ‘n meerderheid-Christen land, maar baie tradisionele Christene moes lank op hulle leiers staatmaak vir toegang 
tot die Skrif. Christene in Bybelgebaseerde kerke, wat nou in die streek toeneem, het ‘n groot behoefte aan Bybels. Dikwels het hulle ‘n 
tekort aan finansies om een aan te koop. 

Toe Frontlinie-Werkers ‘n groot kerk in sentraal-Etiopië besoek het en vir die gemeente gevra het hoeveel van hulle ‘n Bybel benodig, het 
meeste hulle hande opgelig (sien foto bo-aan). God se Woord is belangrik in hierdie land waar Bybelse Christene ‘n kenmerkende minderheid 
is en aan die een kant deur tradisionele Christene geteister word en aan die ander kant gewelddadig deur radikale Moslems vervolg word.

Frontlinie-Werkers sê dat minder as 10 persent van Bybelse Christene hulle eie kopie van die Bybel besit. Een nuwe Gelowige wat in ‘n 
gebied woon wat veral gekant is teen die Evangelie het gesê dat hy en die ander 19 lidmate van sy kerk een Bybel moes deel.

“Omdat ons in ‘n landelike gebied, ver van mekaar af, woon, kan ons nie daagliks kerk toe kom om beurte te maak om die Bybel te lees 
nie,” het hy gesê. “Dus het die kerkplanter die een Bybel rondgestuur sodat elke lidmaat van die kerk ‘n beurt kon kry om die Bybel huis toe te 
neem. Ons het die Bybel op Vrydae teruggeneem sodat die kerkplanter sy boodskap vir Sondag kon voorberei.”

Hierdie Gelowige en die ander families in sy kerk het verlede jaar hulle eie kopieë van die Bybel in hulle geboortetaal, Oromo, ontvang 
sodat die kerk nie langer nodig het om hierdie een Bybel te deel nie. Die kerkplanter het gesê dat die kerk tot 89 mense gegroei het en dat hy 
‘n verandering in die Gelowiges kan opmerk sedert hulle die Bybel begin lees het. 
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UIT DIE VELD

INDIË: Hindoebende Onderbreek 
Kerkdiens, Brand Familie se Huis af  

‘n Ekstremistiese Hindoebende het in November 2021 ‘n 
Sondagoggenddiens in sentraal-Indië onderbreek en die 
teenwoordige kerkgangers begin dreig. Die bende het na 
bewering bestaan uit meer as 50 lede van die ekstremistiese 
Hindoegroep, Vishwa Hindu Parishad (VHP), ‘n uitspruitsel van 
die nasionalistiese Hindoe-organisasie, Rashtriya Swayamsevak 
Sangh (RSS). Beide die VHP en die RSS beoog om Indië te 
“suiwer” deur Hindoeïsme te promoveer en Christene – wat 
as verraaiers teenoor die Hindoe-tuisland beskou word – te 
elimineer in ‘n poging om Hindoe afgode te bevredig. 

Nadat hulle die kerkdiens onderbreek het, het die 
ekstremiste die polisie gebel en valse beskuldigings gemaak 
teen die pastor, ‘n algemene strategie van Hindoe-ekstremiste 
in Indië. Die ekstremiste het ook gedreig om die kerkgebou te 
vernietig. Namate polisie die konflik probeer bemiddel het, het 
‘n dorpenaar opgedaag om ‘n Christenman, Kabir, in te lig dat 
sy huis afgebrand is.

Toe Kabir, sy vier seuns en hulle families – 23 familielede in 
totaal – terugkeer huis toe, het hulle gesien dat hul huis en al 
hulle onlangse oeste vernietig is. Die familie, wat almal saam in 
die huis gewoon het, was nou sonder voldoende behuising en 
basiese behoeftes soos klere en voedsel.

Die aanval op Kabir se huis word verbind met die 
ontwrigting by die kerk, as ‘n daad van weerwraak teen Kabir 
se getroue getuienis. “Nadat die insident ondersoek is, is 
bevind dat dit ‘n goed beplande en gekoördineerde aanval 
deur die regsgesinde Hindoegroep was,” het ‘n Frontlinie-
Werker gesê. “Die familie was dankbaar vir meer as 15 jaar en 
aktiewe betrokkenheid van bediening by hulle kerk.”

SVM ondersteun die familie en voorsien basiese behoeftes.

Kabir, sy vier seuns en hulle families staan in die ruïnes van hulle huis wat 
op 28 November deur Hindoe-ekstremiste afgebrand is.

LAOS: Christenpaartjie deur Familie 
Verwerp en Uit die Huis Gedryf

Christene in Laos word meestal wreed vervolg deur hulle eie 
familielede, ‘n realiteit wat nuwe Gelowiges, Phan en Yun, 
onlangs trotseer het. Die getroude paartjie, wat twee kinders 
het, het tot onlangs by Phan se ouers gewoon in ‘n dorpie wat 
geen Christene gehad het nie.

Toe Phan ‘n kroniese siekte ontwikkel, het hy mediese 
dokters en ‘n toordokter geraadpleeg, maar het geen 
verligting van sy siekte gekry nie. Sy vrou, Yun, het uiteindelik 
besluit om hom na haar Christelike familielede in haar 
tuisdorp te neem. Terwyl hulle daar gebly het, het Phan en 
Yun die Evangelie gehoor en hulle geloof in Christus geplaas. 
Phan is kort daarna van sy siekte genees en die paartjie het 
teruggekeer huis toe. Dis toe dat die vervolging begin het.

Nadat Phan se ouers van die paartjie se nuwe geloof 
uitgevind het, het hulle en ander familielede vir Phan gesê 
dat sy familie uit die huis uit moet trek of hulle Christelike 
geloof moet versaak. Omdat Phan van sy siekte genees was, 
het die familielede gereken dat hy nie langer vir Jesus Christus 
benodig nie. Maar Phan en Yun het standvastig gebly in hulle 
toewyding aan Christus.

Phan se ouers het hom en sy familie uit hulle huis uitgejaag 
en hulle gedwing om te vlug met slegs die klere wat hulle 
aangehad het. Die familie bly tans by Yun se Christenfamilie en 
SVM het hulle met plaaslike Gelowiges verbind wat hulle help 
om hulle lewens te herbou.

“Bid asseblief vir Phan se familie,” het ‘n Front-Linie werker 
gevra. “Hulle lewensomstandighede is baie moeilik.” Bid ook 
vir ander Christene in Laos wat soos Phan en Yun weens hulle 
geloof in Christus deur hulle familie verwerp word.

Phan en sy familie is weens hulle Christengeloof uit hulle huis geskop.
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BURKINA FASO: Ontwortelde Pastor 
Bereik Vlugtelinge vir Christus 

‘n Pastor in Burkina Faso, wat deur Islamiete ontwortel is, 
gebruik sy omstandighede as ‘n geleentheid om die Evangelie 
te deel. Islamitiese aanvalle teen Christene het sedert 2019 
skerp toegeneem in Burkina Faso wat veroorsaak dat Christene 
die noordelike en oostelike dele van die land verlaat. Meer as 
200 kerke in hierdie gebiede het volgens berigte gesluit en 
soveel as 10,000 Christene het van hulle huise gevlug weens 
voortdurende dreigemente.

Nagenoeg 800,000 mense 
is ontwortel. Ondanks 
die lyding en chaos, het 
een pastor egter die 
geleentheid aangegryp om 
sy ontwortelde bure met die 
Goeie Nuus van Christus te 
bereik. Pastor Pierre het ‘n 
kerk in noordelike Burkina 
Faso tot 2019 gelei voor 
Islamiete sy dorp oorrompel 
het. Namate die aanvallers 
hulle aanslag begin het, 
het dorpenaars die pastor 
gewaarsku dat hy in gevaar 
was. Hy en sy hele gemeente 
het na ‘n nabygeleë stad 
gevlug vir skuiling.

Die lewe in die nuwe stad was moeilik vir Pastor Pierre, maar 
‘n plaaslike kerk het hom met basiese benodighede gehelp en ‘n 
mede-Gelowige het hom en sy familie van lae-koste behuising 
voorsien. Hy huisves tans 16 ander van sy dorpie in sy huis en 
SVM het die pastor van lewende hawe voorsien om hom te 
help om vir sy familie en die ander vlugtelinge, te sorg. SVM 
het ook vir Pastor Pierre ‘n oudio-Bybel gegee wat hy gebruik 
om die Evangelie met ander ontwortelde vlugtelinge in die 
stad, te deel. Toegang tot Bybels in plaaslike tale is beperk in 
Burkina Faso en verspreiding is moeilik weens voortdurende 
sekuriteitkwessies.

“Hulle het niks om te doen nie, gevolglik wil hulle graag na 
die Bybel luister,” het Pastor Pierre gesê. Baie gee hulle lewens 
aan Christus.” Oudio-Bybels is veral ‘n effektiewe manier om die 
Evangelie in hierdie vyandige land te bevorder, aangesien die 
geletterdheidsyfer landswyd minder as 35% is.

“Daar is ‘n groot behoefte aan oudio-Bybels hier in Burkina 
Faso,” het ‘n Frontlinie-Werker gesê. “Ek beskou dit as ‘n 
seldsame geleentheid om in staat te wees om God se Woord 
aan so baie mense te verkondig wat vir iets anders soek as wat 
hulle met die Islamitiese ekstremiste ervaar het.”

LIBANON: Vrug as gevolg van 
Uitreikgeleenthede vir Kinders

Frontlinie-Werkers in Libanon bevorder die Evangelie deur 
kreatiewe uitreikgeleenthede aan Siriese vlugtelingekinders. 
By ‘n onlangse evangeliese “sportdag”-kamp het 80 kinders uit 
diverse agtergronde, insluitende verskeie Moslemkinders, die 
Evangelie gehoor wat deur Christelike liedere en leringe uit 
God se Woord, uitgegaan het. “Bid dat die Woord in hulle harte 
sal vasslaan en vrug sal dra,” het ‘n Frontlinie-Werker gesê. 

Tesame met die uitreikgeleenthede het SVM die kinders 
van rugsakke voorsien wat skoolbenodighede en ‘n Bybel 
bevat. Frontlinie-Werkers het ook sommige van die families 
in Bybelstudie en dissipelskapgroepe betrek. Een familie wat 
‘n Bybelstudiegroep bygewoon het, het onlangs teruggekeer 
na Sirië en Frontlinie-Werkers beoog om kontak met hulle te 
behou namate hulle in hulle tuisland moet heraanpas. Die 
saad van die Evangelie groei voortdurend deur middel van die 
getuienisse van ons Christenbroers en -susters in die Midde-
Ooste.

Frontlinie-Werkers in Libanon voorsien Siriese vlugtelingekinders van 
opvoedkundige geleenthede en ander aktiwiteite.

Pastor Pierre en ander Gelowiges 
is deur Islamiete uit hulle huise 
verdryf, maar die pastor sit sy 
bediening voort aan diegene wat 
ontwortel is.

Oekraïne Hulp Christene vlug uit Oekraïne na Poland om hulp te soek. Ons 
Poland-kantoor samel $120 000 oor die volgende 4 maande in. Indien u ‘n skenking wil maak aan 
die Ukrainian Christian Aid projek, gebruik asseblief die volgende bankbesonderhede en gebruik 
die verwysing Ukraine Aid.

NEDBANK Christelike Sending Internasionaal. Rekeningnr.: 1925-024946 (Tjek) Takkode: 192-505 (Bedfordview)



Mei/Junie 2022Gebedsdagboek
MEI
15 IRAK Bid vir intern ontwortelde Christenfamilie uit Mosul wat terugkeer na kampe in Koerdistan.
16 SOMALIË Bid dat die Here die harte van regeringsleiers teenoor Christene sal versag.
17 INDIË Bid vir diegene wat toenemende vervolging van Hindoe-ekstremiste trotseer.
18 ETIOPIË Bid vir die moedigheid en veiligheid van Frontlinie-Werkers in vyandige gebiede van die land.
19 CHINA Bid dat Christenuniversiteitstudente Christus moedig sal volg. 
20 IRAN Bid dat huiskerkleiers in Iran die land se jeug sal bereik wat hulle hele lewe lank onder Islamitiese verdrukking leef.
21 TANZANIË Bid vir pastors in Zanzibar wat valslik beskuldig word deur bure en onderhewig is aan langdurige wettige sake.
22 KUBA Bid dat kerke wat deur burgerlike owerhede gesluit is, toegelaat sal word om te heropen.
23 DJIBOETI Bid vir voortdurende stabiliteit sodat vervolgde Gelowiges uit omliggende lande toevlug daar kan neem.
24 MALEISIË Bid vir ‘n mediaprojek wat die Evangelie aan byna almal in die land beskikbaar sal stel.
25 KENIA Bid vir Gelowiges wat deur ‘n terroristegroep in noord-oostelike Kenia geteiken word.
26 ERITREA Bid vir die krag en volharding van langtermyn-gevangenes en hulle families.
27 NOORD-KOREA Bid vir ‘n Christenvrou wat elke nag in die geheim in haar bed na die oudio-Bybel luister. 
28 FILIPPYNE Bid dat ‘n groep nuutgedoopte Gelowiges standvastig in hulle geloof sal bly.
29 MALEDIVE Bid dat God wysheid sal skenk aan Frontlinie-Werkers in die land.
30 SIRIË Bid vir Pastor Shadi wat in Damaskus woon sedert sy familie gevlug het weens finansiële teëspoed.
31 LIBIË Bid vir vrede en stabiliteit in die land.

JUNIE
1 INDIË Bid vir die 150 nuwe kerke wat in onbereikte gebiede geplant is.
2 ERITREA Bid vir ‘n SVM-ondersteunde radiobediening wat aan Eritreërs uitreik.
3 COMORE Bid vir nuwe Gelowiges wat vervolg en uitgesluit word wanneer hulle tot geloof keer.
4 NOORD-KOREA Bid vir Minji wie se man weens sy geloof doodgemaak is.
5 KIRGISIË Bid vir herlewing in die land.
6 MALI Bid vir eenheid in die liggaam van Christus namate Malinese Gelowiges vervolging saam trotseer.
7 ASERBEIDJAN Bid vir President Ilham Aliyev en die regering.
8 ALGERIË Bid vir geleenthede om Bybels regdeur Algerië, veral in die suide, te versprei.
9 TANZANIË Bid vir uitheemse sendelinge, van wie baie gedeporteer is nadat nulle werkspermitte opgeskort is.
10 LIBANON Bid vir bedienaars wie se gemeentelede hulle werke weens politieke en ekonomiese onstabiliteit, verloor het.
11 AFGANISTAN Bid dat Bybelvertaling, radio-, TV- en sosiale mediabedieninge veel vrug sal dra.
12 KAMEROEN Bid dat Christene onder aanvalle nie bitter sal raak nie, maar vir hulle vervolgers sal bid.
13 LIBIË Bid vir diegene wat weens sekuriteitsredes, in aanlynkerke moet deel.
14 BROENEI Bid vir Fitri, ‘n nuwe Gelowiges wat sukkel om letterlike en figuurlike stellings in die Bybel van mekaar te onderskei.
15 VIËTNAM Bid dat meer Bybels gedruk en versprei sal word om te voldoen in die stygende nood.
16 FILIPPYE Bid vir ‘n groep jongmense wat geroepe voel om onder ‘n onbereikte mensegroep te woon en te bedien.
17 MAROKKO Bid dat Gelowiges moedig die Evangelie met hulle families sal deel.
18 MAURITANIË Bid dat diegene wat weens hulle geloof gevange geneem is, moedige getuies vir Christus sal wees.
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www.persecutionsa.org/donate

Teken in op ons GRATIS maandelikse Nuusbrief: Besoek www.persecutionsa.org

VIR DONASIES OF BYDRAES - Christelike Sending Internasionaal Bankbesonderhede:
Nedbank Standard Bank ABSA Bank
Rek nr.: 1925-024946 (Tjek) Rek nr.: 02-249-5592 (Tjek) Rek nr.: 909-861-7711 (Spaar)
Takkode: 192505 (Bedfordview) Takkode: 018305 (Bedford Gardens) Takkode: 632005 (Bedford Centre)

CSI | Posbus 7157, Primrose Hill, 1417 Suid-Afrika | Kantoor Tel: 010 777 0114 (8vm-1nm) | Kantoor Sel: 076-022-3336 (8vm-5nm)
E-pos: cmi@vomsa.org of bianca@vomsa.org | Webtuiste: www.persecutionsa.org | Facebook@cmivomsa | Instagram@cmi - vomsa

Direkteure: Mnr A.B. Illman (Uitvoerend); Pastor R. Marsh; Mnr R. Keir;
Pastor J. Tucker; Mnr D. Kirton; Mnr C. Hutchinson

© Toestemming vir die herdruk van enige gedeelte van hierdie nuusbrief moet van Christelike Sending Internasionaal aangevra word.


