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

Die Wêreld se Mees Onverdraagsame en Mins 
Inklusiewe Geloofstelsel
Hindoeïsme word in die Verenigde State 
verkeerd verstaan. Daar word dikwels 
vir my gevra hoe dieselfde godsdiens 
wat as ‘n bron van positiwiteit in ons 
moderne kultuur beskou word, soveel 
gewelddadige vervolgers van Christene 
tot gevolg kan hê. Die antwoord is 
dat die skynbare vredeliewende en 
verdraagsame idees wat aangehaal 
word in die Hindoegeloof en sedert 
die 1960’s in die V.S. bekend gemaak is, 
nie die godsdiens, soos deur ongeveer 
1 biljoen mense op die Indiese 
subkontinent, die plek van oorsprong, 
beoefen word nie.

Aan die kern van Hindoeïsme is 
die kastestelsel wat seker die mees 
onderdrukkende en beperkende 
sosiale konsep is wat ooit bestaan 
het. In die Weste bewonder baie die 
konsep van karma, die beskouing dat 
as iemand goed doen, hy met wat goed 
is beloon sal word. Reïnkarnasie word 
as ‘n aanloklike idee van oneindige 
lewe beskou. Maar daardie konsepte 
is vreemd aan Hindoeïsme soos dit 
in Indië beoefen word, waar die 
kastestelsel elke individu by geboorte 
binne ‘n spesifieke vlak van samelewing 
gevange hou. Hindoes word gebore 

as gelyktydige onderdrukkers van 
diegene in kaste onder hulle en as 
slagoffers van diegene in kaste bo hulle 
– met geen hoop of middele om hulle 
lot te verander nie.

Regoor die wêreld het baie die 
wanindruk dat Hindoeïsme inklusief 
is, maar die beginsels vervat die lering 
dat diegene wat nie daarin gebore 
is nie, permanent uitgesluit is. Erger 
nog, word baie in Indië beskou as 
benede die kaste gebore. Hulle is die 
“Dalits” (vanaf ‘n Hindoewoord wat 
onderdruktes beteken), waarvan daar 
ongeveer 200 miljoen is en so sleg 
deur ander behandel word dat hulle 
nie aangeraak word nie. Hierdie mense 
wat Hindoeïsme as “onaantasbares” 
definieer – maar wie Jesus Christus ons 
Here as my broers en susters definieer – 
is op elke wyse ewig gelykstaande aan 
jou en my.

Ek het bevind dat Suid-Afrikaners 
wat aangetrokke voel tot Hindoe-idees, 
nie die mees betekenisvolle aspek 
van die godsdiens – die voortdurende 
strewe en opoffering om bose gode en 
godinne tevrede te stel – verstaan soos 
wat dit in Suid-Asië beoefen word nie.  
Suiwering van ‘n dorp, staat of land, van 

enige iets of iemand wat nie Hindoe 
is nie, word in hierdie geloofstelsel 
beskou as om van ontslae te raak 
ten einde lyding te verminder en 
voorspoed te verseker. Diegene wat 
sedert 2014 in Indië regeer, glo dit en 
pas dit vurig op die beheer van hulle 
land toe. Geweld teen Christene het 
gevolglik jaar na jaar toegeneem.

Jy kan as ‘n “kultuurvernietiger” 
aangekla word indien jy die 
Evangelie in Indië sou verkondig, 
en meer onlangs, word die kritiek 
teenoor Hindoeïsme as “haatspraak” 
bestempel. Ons moet aan God 
gehoorsaam wees, ongeag wat die 
mense mag sê, en dit is ‘n liefdesdaad 
om vals godsdienste wat mense 
gevange hou, teen te staan. Ek bid 
dat ons genoeg liefde vir Hindoes sal 
hê en ons vervolgde Christenbroers 
en -susters sal bystaan en om ten alle 
koste moedig en met vreugde aan 
hulle die Evangelie bring.

Ashley
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Kies om Moordenaars 
           L ief te Hê 
S ukbati en Unga ken 

mekaar nie, 
maar hulle 

het verskeie dinge in 
gemeen: Beide woon 
in die staat Odisha, Indië; 
beide het ‘n sterk geloof in 
Jesus Christus; en beide het ‘n 
groot verlies gely deur diegene 
wat teen hulle geloof gekant is.

Maoïstiese invallers het Sukbati se 
man, Ananthram, in 2019 tydens ‘n 
tydperk van toenemende geweld teen 
Christene, vermoor. “Toe ek hoor dat my 
man vermoor is, was ek bang dat hulle 
die hele familie sou kom dood maak. 
Ons is sedert sy dood twee of drie keer 
gedreig,” het Sukbati gesê.

Unga se verhaal is pynlik eenders, 
maar die bron van sy lyding was 
Hindoe-ekstremiste en nie Maoïstiese 
ideoloë nie. Radikale Hindoes het 
Unga se 16-jarige seun, Samaru, in 
2020 doodgemaak, bloot omdat hy ‘n 
volgeling van Christus was. “Hulle het 
besluit om ons dood te maak sodat daar 
nie meer Christene in die dorp sal wees 
nie,” het Unga gesê.

Geloof Bo Ideologie
Sukbati en haar man, Ananthram, 
het in 2018 tot geloof in Christus 
gekeer en is gedoop nadat een van 
Ananthram se familielede die Evangelie 
met hulle gedeel het. Voordat hy 
Christus ontmoet het, het Ananthram 
‘n linkervleuel separatistegroep, die 
Naxaliete, ondersteun, wie se Maoïstiese-
kommunistiese ideale na niks anders 
streef as om die Indiese regering omver 
te werp nie.

           Soos baie in sy dorp het 
Ananthram die Naxaliete 
hoofsaaklik ondersteun 

om te voorkom dat hy een 
van hulle teikens word. Nadat 

hy en Sukbati egter hulle geloof in 
Christus geplaas het, het hulle lewens en 
prioriteite verander. Hulle het betrokke 
geraak by kerklike aktiwiteite en hulle 
ondersteuning aan die Naxaliete gestaak. 
Dis toe dat die vervolging begin het.

Hulle is eerstens deur hulle eie bure 
verstoot. Dorpenaars het krag- en 
watertoevoer tot hulle huise afgesny en 
Ananthram geslaan en hom gewaarsku 
om sy Christelike aktiwiteite te staak. 
Toe Ananthram weier om sy geloof in 
Christus te versaak, het dorpsleiers die 
Naxaliete van sy Christelike geloof vertel 
en beweer dat hy ‘n polisie-informant was.

Lede van die Naxaliete het Ananthram 
kort daarna oor die beskuldigings 
gekonfronteer, maar hy het hulle 
verseker dat hy nog nooit geld gekry 
het om die polisie te help nie. “Ek is 
‘n volgeling van Jesus, nie ‘n polisie-
informant nie. Ek werk in die lande om vir 
my familie te sorg,” het hy vir hulle gesê.

Toe, op ‘n aand in Februarie, 2019, 
het Ananthram op ‘n klop aan die deur 
gereageer en ‘n bende Naxaliete voor 
sy huis sien staan. Terwyl die mans 
Ananthram gryp, sy hande agter sy rug 
vasbind en hom begin wegsleep, het sy 
7-jarige seun hom probeer volg. Toe die 
bende dreig om die seun dood te maak, 
het hy na sy oom se huis gehardloop vir 
hulp. Die seun en sy oom het daardie nag 
na Ananthram gesoek, maar kon hom nie 
vind nie. Hulle het Ananthram se liggaam 

Sukbati en haar kinders bid vir die mans 
wat Ananthram dood gemaak het. 
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die volgende oggend aan die kant van 
die pad, ‘n paar myl van hulle huis af, 
gevind. Die moordenaars het Ananthram 
se skedel met ‘n groot klip vermorsel 
en ‘n nota gelaat waarin hulle ander 
volgelinge van Christus gewaarsku het. 

‘n Tiener se Opoffering
n Jaar later, ook in die staat Odisha, het 
‘n bende Hindoe-ekstremiste, gewapen 
met stokke en messe, Unga se huis een 
nag teen ongeveer 11nm omsingel. Unga 
was op daardie stadium uitstedig en 
sy tienerseun, Samaru, was alleen tuis. 
Deeglik bewus dat sy pa nie per telefoon 
bereik kon word nie, het hy sy oom gebel, 
wat hom bemoedig het om te bid en 
dapper te wees voordat hy hom gehaas 
het om hulp aan te bied.

Samaru se oom het egter daar 
opgedaag net nadat die bende in die 
huis ingebreek het en die ekstremiste het 
hom en Samaru in ‘n oogwink oorweldig 
en ontvoer. Alhoewel sy oom later daarin 
kon slaag om te ontvlug, is Samaru in die 
woud ingesleep.

Toe Unga terugkeer by die huis en hoor 
dat sy seun ontvoer is, het hy dadelik die 
voorval by die plaaslike polisie aangegee. 
Unga se pastors, ander Christenfamilies 
van die dorp en die polisie het vir weke 
na Samaru gesoek voordat hulle sy 
liggaam diep in die oerwoud gevind het. 
Samaru se gesig was so erg beskadig, dat 
hy onherkenbaar was. Toe Unga sy seun 

se verminkte liggaam sien, het hy op die 
grond neergeval en in trane uitgebars.

“Na die vervolging was ons baie 
bekommerd, vreesagtig en hartseer,” het 
Unga gesê. “Maar nou is ons sterk in die 
Here.”

Samaru se moord was nie die eerste 
keer dat Unga se familie vervolging 
trotseer het nie. Unga en sy broerskind is 
in 2017, in hulle dorp, wreedaardig deur 
Hindoes aangeval. Dorpenaars het ook 
Christenfamilies toegang tot die dorp se 
waterput geweier en hulle verbied om 
inkopies by die dorp se winkels te doen. 

Geen Terugdraai Meer
Sukbati en Unga het ‘n duur prys betaal 
omdat hulle Christus volg, maar hulle bly 
standvastig in hulle toewyding aan Jesus 
Christus. 

Toe sy gevra is hoekom sy nie 
terugdraai na Hindoeïsme nie, wat die 
lewe vir haar en haar vyf kinders baie 
makliker sal maak, het Sukbati van haar 
onwrikbare toewyding aan Christus 
getuig. “Toe Ananthram nog gelewe het, 
het hy vir ons een ding gesê: ‘Moenie 
Jesus versaak nie.’ Ons het die waarheid 
leer ken, en ons kan nie stop nie. 
Alhoewel my man se geloof in Christus 
sy lewe gekos het, en dit vir my moeilik 
is om vir ons kinders te sorg en sonder 
hom te lewe, sal ek Jesus nie versaak nie, 
want Hy sal by my wees om vir my en 
die kinders te sorg,” het Sukbati gesê. 

Alhoewel Sukbati en haar kinders die 
enigste Christene in haar dorp is, deel 
hulle moedig die Evangelie by elke 
geleentheid wat hulle kry.

Unga het met soortgelyke 
vasberadenheid getuig om sy oë op 
Christus te hou. “Ons het die liefde van 
die Here ervaar,” het hy gesê. “Daar is 
geen manier om terug te draai nie.” 
Sedert sy seun se moord het 10 ander 
families in Unga se dorp tot geloof in 
Christus gekeer.

Beide Sukbati en Unga sien af en toe 
die mans wat hulle geliefdes vermoor 
het. Sukbati het gesê sy koester geen 
vyandskap teenoor hulle wat haar 
man vermoor het nie en sy bid dat 
hulle Christus sal leer ken. So ook het 
Unga gesê dat hy bid dat diegene wat 
sy seun vermoor het, tot geloof in 
Christus sal keer.

“Ek word nie kwaad wanneer ek 
hulle sien nie. Ek glimlag vir hulle, is 
lief vir hulle en bid vir hulle, want hulle 
moet ook Jesus leer ken. Dit is beter 
om te lewe en die struikelblokke vir 
Jesus te trotseer en hemel toe te gaan 
om in ewigheid met die Here te wees 
as om in hierdie wêreld met sonde 
te lewe en hel toe te gaan. Moenie 
bevrees wees vir die mense wat ons 
liggaam vernietig nie, maar vrees  die 
Here,” het Unga gesê.

Sedert die moord 
op Unga se seun, 
Samaru (bo), het 10 
families in sy dorp 
tot geloof in Christus 
gekeer.
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Staan Teen die Bende in die 
staat van Jharkhand
Terwyl vier Christenfamilies in 2018 in 
oostelike Indië se staat van Jharkhand 
vir aanbidding byeen gekom het, het 
ongeveer 150 Hindoe-nasionaliste alles 
in hulle vermoë gedoen om hulle stop 
te sit.  

Hulle het die huiskerk se 
musiekinstrumente vernietig, 
gesangeboeke opgeskeur en geld uit 
die kollektesakkie gesteel. Daarna het 
die ekstremiste die Christene geslaan en 
hulle na die middel van die dorp gesleep 
en hulle beveel om openlik hulle geloof 
in Jesus Christus te versaak.

“Op daardie oomblik is ons aan die Skrif 
herinner waar Jesus gesê het dat mense 
ons aan die owerhede sal oorhandig; 
mense sal ons haat weens ons geloof in 
Jesus Christus,” het ‘n lidmaat, Rakesh, 
gesê.

Toe die Gelowiges weier om hulle 
Christelike geloof te versaak, het die 

aanvallers hulle weer geslaan. Leiers van 
die groep het vir die Christene gesê dat 
indien hulle nie binne 15 dae terugkeer 
na Hindoeïsme nie, hulle die dorp belet 
sal word en hulle grond en eiendom sal 
moet prysgee.

Sedert Indiese Eerste Minister, 
Narendra Modi, in 2014 aan bewind 
gekom het, het Hindoe-nasionaliste 
kerke meer gereeld aangeval in hulle 
poging om Indië ‘n suiwer Hindoenasie 
te maak. Onder Modi, ‘n jarelange lid 
van die Hindoe-nasionalistiese Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS), is talle anti-
bekeringswette op staatsvlak ingestel. 
Hindoe-nasionaliste hou gereeld  
“herbekeringseremonies”, bekend as 
Ghar Wapsi (wat “tuiskoms” beteken), in ‘n 
poging om nuwe Christene te dwing om 
na Hindoeïsme terug te keer.

Terwyl Hindoe-nasionaliste poog om 
Indië te “suiwer” deur middel van geweld 

teen Christene, 
help hulle egter 
die kerk om te groei. 
Die vier families wat in 
Februarie 2018 aangeval is, het weke later 
aanbidding hervat en hulle getrouheid 
aan Christus het ander na die kerk gelok. 
Daar is 12 families wat vandag aan die 
kerk behoort en nou Bybelstudies in drie 
dorpe lei. 

“Vir die eerste ses maande het ons 
steeds in vrees geleef,” het Rakesh gesê. 
“Maar daarna het ons vrees verdwyn en 
ons het hulle nie meer gehaat nie. Soos 
wat Jesus diegene vergewe het wat hom 
gekruisig het, het ons ook ons vervolgers 
vergewe.

“Ons stel onsself gedurig beskikbaar 
vir hulp in ons gemeenskap met hulle 
landbouverwante behoeftes,” het hy 
vervolg. “Dit gee ons geleenthede om 
te getuig oor wat ons van Jesus glo en 

waarom ons in Hom glo en waarom ons 
gewillig is om op te offer terwille van 
Jesus Christus.”

Kerklidmate erken dat hulle af en 
toe vrees vir verdere aanvalle, maar 
wanneer die vrees kom sing hulle 
aanbiddingsliedere en sê Psalm 23 en 
91 op. Hulle het gesê dat die vervolging 
hulle geloof gesuiwer het en hulle nader 
aan Christus gebring het. 

“Aan die begin van ons geloofslewe het 
ons nie geweet dat ons vervolg sou word 
nie. Maar na die voorval van vervolging 
het ons besef dat vervolging kom ter wille 
van ons bevordering en groei; dit versterk 
ons geloof en toewyding aan Christus,” 
het Rakesh gesê.

Jamshed, ‘n ander lidmaat, het gesê 
dat die deeglike bewuswording van 
vervolging en gereelde Skriflesing die 
lidmate van die kerk meer bemoedig 
het. “Sedert die voorval van vervolging, 
het ons meer moed,” het hy gesê. “Baie 
mense in omliggende dorpe weet nou 

van ons Christengeloof. Baie het ons lewe 
en toewyding aan Christus aanskou en 
wil weet hoekom ons Jesus met soveel 
oorgawe dien.”

Ondanks voortdurende spanning en 
die moontlikheid van meer vervolging, 
het die Gelowiges gesê dat hulle 

dit nog nooit oorweeg het om hulle 
aanbiddingsdienste te staak nie. “Ons 
is so geseënd omdat ons gekies het 
om ter wille van Jesus se naam te ly,” 
het Jamshed gesê. “Ons het ‘n groter 
beloning.”

 Hierdie huiskerk is in 2018 aangeval, maar 
lidmate het volhard en agt nuwe families in 
hulle groep verwelkom. 
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Verwagte Geweld in 
die Staat Karnataka

Pastor Ashok en ongeveer 150 ander 
Gelowiges het op 31 Januarie, 2021, 
vir hulle gebruiklike Sondagdiens by 
hulle kerk in die staat Karnataka in 
Indië, byeen gekom. Terwyl lidmate vir 
aanbidding vergader, het ‘n groot groep 
Hindoe-nasionaliste by die kerkgebou 
ingebars en van hulle Hindoegode 
geskreeu. Daarna het hulle die gebou 
van binne gesluit en Pastor Ashok en 
ander Gelowiges geslaan met enige 
voorwerp wat hulle kon vind, insluitende 
Bybels en ‘n tamboeryn. Dit was die 
derde keer wat die kerk deur radikale 
Hindoes aangeval word.

Ashok se 13-jarige dogter, Miriam, 
het voor die aanvallers op haar knieë 
neergeval en hulle gepleit om op te hou 
om haar pa te slaan. Toe sy aanhou om 
by hulle te pleit, het een van die mans 

haar in die maag geskop waarna sy in 
pyn op die vloer bly lê het.

Die pastor en sy dogter is onder 28 
Gelowiges, insluitende vroue en kinders, 
wat tydens die 45-minute aanval geslaan 
is. Miriam, wie se beserings erger as 
die ander s’n was, het vir meer as twee 
weke inwendige bloeding gehad en 
moes omvangryke behandeling vir haar 
maagbeserings ontvang.

Pastor Ashok het ‘n klag by die 
polisie teen die aanvallers ingedien. Die 
aanvallers het ook op hulle beurt ‘n klag 
teen hom ingedien waarin hulle hom 
valslik beskuldig het dat hy Hindoes 
dwing om na Christenskap te bekeer. 
Terwyl sy gemeente van die aanval 
herstel, het Pastor Ashok kerkdienste 
hervat, maar die hofsaak teen hom is 
steeds hangende. 

Toe Miriam by die aanvallers pleit om 
op te hou om haar pa te slaan, het hulle 
haar in die maag geskop

Sedert hy sy bedieningswerk in 2004 
begin het, is Pastor Ashok drie keer 
aangeval. Hy het meer as 100 Hindoes na 
Christus gelei wat hom ‘n oop teiken vir 
die Hindoe-nasionaliste maak.

Tydens die tweede aanval in 2010, is 
sy swanger vrou, Kala, so wreed geslaan 
dat sy haar baba verloor het en vir drie 
dae bewusteloos was. Daarna was Ashok 
en sy familie genoodsaak om na ‘n ander 
distrik te verhuis omdat niemand aan 
hom ‘n huis wou verhuur nie.

Pastor Ashok en sy lidmate weet hulle 
kan verdere aanvalle trotseer, maar hulle 
bid gedurig vir hulle vervolgers. Baie 
van die Gelowiges het gesê dat hulle hul 
aanvallers vergewe en wil hê dat hulle 
ook Jesus moet ken.

Sedert hy sy bedieningswerk in 2004 begin het, is 
Pastor Ashok drie keer aangeval.

Die een aanval in 2021 het 45 minute geduur.



www.persecutionsa.org

By die Huis Gejag in die Staat 
Madhya Pradesh

 
 
Nie alle 
aanvalle op 
Christene in 
Indië vind tydens 
kerkdienste plaas nie. Soms teiken radikale 
Hindoes ‘n enkele, invloedryke lidmaat 
van ‘n plaaslike kerk. 

Vijay, ‘n ouderling van ‘n kerk in die 
staat Madhya Pradesh, het Hindoeïsme 
verlaat om Christus te volg nadat hy van 
tuberkulose, waaraan hy vir twee jaar 
gely het, genees is. Nadat hy Hindoe-
rituele beproef het en verskeie hospitale 
besoek het, is Vijay uiteindelik van sy 

siekte genees nadat hy sy geloof in 
Christus geplaas het.

Nadat hy sy vrou en 24 ander 
familielede na die Here toe gelei het, 
het Vijay die Evangelie met plaaslike 
dorpenaars begin deel. Hy het 
vriendskappe gebou met baie in sy dorp 
en uiteindelik meer as 30 Hindoefamilies 
na Christus gelei.

Vijay het in 2015 ‘n ouderling in sy 
huiskerk geword. Hy het die pastor 
met sy bediening gehelp, weeklikse 
gebedsbyeenkomste by sy huis gehou en 
voortdurend die Evangelie met plaaslike 
inwoners gedeel.

Toe, op ‘n dag, het hy gehoor dat 
sommige dorpenaars ontsteld was oor 
sy gebedsbyeenkomste en evangelisasie. 
Hulle het hom openlik aangespreek 
omdat hy hulle Hindoegeloof “bederf” 
deur Hindoes te “dwing” om Christene 
te word. Vijay het spoedig gehoor dat 

sommige mans van plan was om hom uit 
die dorp te jaag en hom dood te maak.

Een middag in 2020, terwyl sy vrou en 
kinders weg was, het Vijay ‘n rukkie gaan  
lê na ‘n lang oggend waarin hy na sy vee 
omgesien het. Pas na hy ingesluimer het, 
het hy wakker geskrik en gesien sy huis is 
in vlamme. ‘n Groep Hindoe ekstremiste 
het sy huis aan die brand gesteek en die 
toneel verlaat.

Die vuur het Vijay se huis vernietig en 
verskeie buffels, bokke en koeie, wat sy 
familie se lewensbestaan was, is dood, 
maar hy het daarin geslaag om weg te 
kom. Polisie het uiteindelik ‘n paar mans 
gearresteer wat die vuur begin het en 
sommige pastors, bure en vriende het 
Vijay gehelp om sy huis te herbou. SVM 
het twee buffels en ‘n bok vir Vijay se 
familie gekoop.

Vijay het gesê hy het sy vervolgers 
vergewe en bid vir hulle redding. Hy 

vra vir gebed dat hy in staat sal wees om 
Hindoes in omliggende dorpe met die 
Evangelie te bereik. As Vijay terugdink 
aan die voorval, dan kwoteer hy Job 
1:21 – “Die HERE het gegee, en die HERE 
het geneem; die Naam van die HERE sy 
geloofd!”

Alhoewel die vlamme letsels op Vijay 
se gesig en hande gelaat het, bly hy 
vreugdevol. Hy het gesê selfs indien sy 
lewe weer bedreig word, dit nie sy geloof 
in Christus sal beïnvloed nie.

“Of ek lewendig of dood is, sal dit slegs 
vir Jesus wees,” het hy gesê.

 

Vijay bly vasberade in sy begeerte om 
Christus onder Hindoes in sy dorp te 
verkondig.

Verskeie buffels en lewende hawe 
is dood in die brand wat deur Hindoe-
nasionaliste by Vijay se huis gestig is. 
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J O H N  C H A U

As a teenager, John Chau felt called to take the 
Gospel to the people of North Sentinel Island. For nine 
years, he prepared himself to go to the island, live 
among the people, learn their language and share 
Christ with them.

John knew the risks. He knew the Sentinelese had 
been violent toward visitors before, but he also 
knew God had called him to go.

“I believe that the measure of success in the kingdom 
of God is obedience,” John said shortly before his 
death. “I want my life to reflect obedience to Christ 
and to live in obedience to Him. I think that Jesus is 
worth it. He’s worth everything.”

This month, join Christians around the world in 
honouring John’s sacrifice, and be inspired by his 
obedience. May we follow his example of obedience 
to Christ’s call to “Go into all the world” — at any 
cost.

Learn more about John, and get free resources for 
your church, small group and family.

persecutionsa.org/martyr



Junie/Julie 2022
JUNIE
19 JORDANIË Bid dat die Here nuwe nasionale leiers en pastors sal opwek.
20 KUBA Bid vir Christene wat vir ondervraging aangehou word, geteister of beboet word.
21 NIGERIË Bid vir ‘n einde aan ontvoerings van skoolkinders in die noordooste. 
22 SOEDAN Bid vir onlangse bekeerlinge uit Islam wat vervolging van hulle families en gemeenskappe trotseer.
23 OMAN Bid vir Saleh en sy familie wat weens hulle geloof gedwing is om weg te gaan.
24 KAZAKSTAN Bid dat Gelowiges, ondanks toenemende godsdiensbeperkings, maniere sal vind om die Evangelie te versprei.
25 COLOMBIË Bid vir weduwees en weeskinders in Colombië wat hulle lewens herbou.
26 SOMALIË Bid dat Somaliese Gelowiges in staat sal wees om in die land aan te bly en die Evangelie te deel.
27 BHOETAN Bid vir suksesvolle Bybelverspreiding in die land.
28 CHINA Bid dat Christenkinders ‘n standvastige fondasie in die Here sal hê.

29 DAY OF THE CHRISTIAN MARTYR 
  Sluit aan in gebed by Christene regoor die wêreld en word geïnspireer deur die voorbeelde van geloof 
  van diegene wat voor ons gemartel is. vom.org/martyr

30 ETIOPIË Bid vir Abebech Demisse, Worke Eda’o, Meseret Teketal en ander weduwees.

JULIE
1 ISRAEL Bid vir Christenbekeerlinge uit Islam in Palestynse gebiede, veral vir diegene wat werkloos is.
2 MALEISIË Bid dat nuwe kerke gestig sal word en met Maleiers gevul sal word.
3 NEPAL Bid vir diegene wat na Tibettane in Nepal uitreik.
4 MAROKKO Bid vir Koning Mohammed VI en ander regeringsleiers.
5 NIGERIË Bid vir Gelowiges in suidelike Kaduna wat deur Islamitiese Fulani-militante uit hulle huise gedwing is.
6 TURKYE Bid vir universiteitstudente en -onderwysers wat Bybels en inligting oor Christus versoek het.
7 UGANDA Bid vir Betty Musani wie se kinders haar eiendom weggeneem het nadat sy ‘n Gelowige geword het.
8 JORDANIË Bid dat meer Jordaniese burgers Christus sal leer ken.
9 SENTRAAL- Bid dat Bybelvertalingspogings ondanks onstabiliteit in dele van die land, sal voortduur.
 AFRIKAANSE 
 REPUBLIEK 
10 SIRIË Bid vir diegene wat aan onderdrukte Druze-mense in Soweyda bedien.
11 SOMALIË Bid vir eenheid onder Somaliese Gelowiges en diegene wat saam met hulle werk.
12 BROENEI Bid dat Gelowiges uit buurlande kreatiewe maniere sal vind om by Broeneiers betrokke te raak.
13 MEXICO Bid vir diegene wat grond, behuising, gemeenskappe en familie verloor het omdat hulle die Here volg.
14 IRAN Bid dat Christene wat weens hulle geloof gevange geneem is, getuies in die tronk sal wees.
15 TURKMENISTAN Bid vir almal wat hulle lewens waag om Bybels en Christelike lektuur te versprei.
16 SOEDAN Bid vir eenheid en harmonie onder Soedannese kerke en hulle leiers.
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