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“Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is.” Heb 13:3

DIE STEM VAN DIE MARTELARE

LOOP IN DIE 
REGTE RIGTING



Ons Erfenis  
Namate ons Christus gehoorsaam volg deur Sy 
liefde en waarheid met die verlorenes te deel, sal 
ons om elke hoek en draai teenstand trotseer. Ons 
vyand werk onvermoeid om te steel, dood te maak 
en te vernietig – alles met die doel om Christus se 
getuies stil te maak. Christus se getroue getuies 
was nog altyd en sal voortdurend lydende getuies 
wees wat daagliks hul kruise moet opneem. Ons 
soek nie lyding nie, maar ons besluit om ons Here 
ten alle koste gehoorsaam te wees, met die begrip 
dat daardie ‘koste’ sekerlik sal kom as ons getrou is.

Sodra ons die realiteit van opposisie verstaan, 
en nie afgeskrik word deur die vyand nie, maar 
steeds kies om die prys van gehoorsaamheid te 
betaal, ontstaan baie vrae oor die toepassing van 
skriftuurlike beginsels in moeilike omstandighede: 
Ek moet my vyande liefhê en hulle vir Christus wen, 
maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ek die waarheid 
in liefde verkondig aan mense wat probeer om die 
waarheid te smoor deur dit te identifiseer as haat? 
Ek moet God eerder gehoorsaam as mense, maar 
hoe en wanneer moet ek gesag teenstaan?

Baie mense reageer teen opposisie deur te soek 
na besondere instruksies, soos voorligting of ‘n  
seminaar wat hulle kan leer hoe om dit te oorkom. 
Maar die Skrif voorsien nie hierdie soort instruksie 
nie. Ek kan jou verseker dat geen opleiding 
kurrikulum of oorsiglys jou sal voorberei vir 
vervolging soos dié waarop hulle jou kan voorberei 
vir krisisse soos natuurrampe nie. Vervolging deur 
groepe en regeringstelsels oorweldig dikwels 
Christene se fisiese verdediging en vernietig enige 
voorraad wat opgeberg word vir ‘n krisis, of kan 

ook deur die vyand gesteel word (Matthéüs 6:19). 
Ons word geroep om God se ewige doelwitte aktief 
te bevorder eerder as om bloot ons besittings in 
hierdie wêreld te verdedig.

Ons kan onmoontlik voorberei vir alle moontlike 
soort vervolging nie, dus het God vir ons iets baie 
beter as opleidingseminare, instruksie-handleidings 
of kontrolelyste gegee. Benewens Christus se 
voorbeeld het God vir ons ontelbare getuienisse 
van ons vervolgde broers en susters in Christus 
gegee. In die Skrif, en deur die kerkgeskiedenis 
heen en dit wat  steeds voortgaan, toon hul 
getuienisse Bybelse dissipelskap te midde van enige 
opposisie. Hulle stories is ons Christelike erfenis.

Ons moet hierdie erfenis aan die jongmense in 
ons lewens oordra. Ons maak soms die fout om 
die oordrag van kennis te oorbeklemtoon terwyl 
die belangrikheid van voorbeelde – en om self een 
vir hul te wees – onderbeklemtoon word. In plaas 
daarvan om net dissipelskap beginsels te herhaal, 
kan ons deur ons eie oorwinnings en mislukkings 
asook dié van ons Christenbroers en -susters 
rondom die wêreld, wys hoe om dissipels te wees. 
Die stories wat in hierdie nuusbrief verskyn is ‘n 
goeie begin, en moet asseblief nie die gedagtes 
van SVM-stigter, Richard Wurmbrand, oor hierdie 
onderwerp op die tweede laaste bladsy, mis nie. 
Wat ‘n groot God het ons nie! In Hom het ons nie 
net die liefde van ‘n hemelse Vader nie, maar ook 
die bemoediging en inspirasie wat deur Sy ander 
kinders, ons ewige broers en susters, voorsien word.

Gereed vir Vervolging

Evangeliese Span 
Terwyl hulle pamflette oor 
Christus in ‘n Pakistanse 
dorp versprei het, is die 
span deur geheime polisie 
aangehou. Vyf mans in 
die groep is vir 52 dae 
aangehou.

MaLaiWan
Sy is deur haar pa uit die huis 
geskop na druk op hom deur die 
dorpsleiers. Dit het haar egter 
nie gekeer om a hom uit te reik 
met die Evangelie nie.

Drie Vriende
Toe Durgawati (regs) en 
Gulsan (links) op Christus 
vertrou het, het hulle ouers 
hulle geslaan. Na hul vriendin 
(foto op die telefoon) weens 
kanker gesterf het, het hulle 
haar bediening voortgesit. 

Min Maya 
Sy het op Christus vertrou 
nadat sy genees is deur 
die gebede van sommige 
plaaslike Christene. 
Nou word sy deur haar 
Boeddhistiese ma vervolg. 
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M in Maya het as ‘n 
Boeddhis in Nepal 
groot geword en haar 

Christenvriende gespot. Sy het af en toe 
die kerk in haar dorp besoek om gratis 
skoolbenodighede te kry, maar anders 
het sy geen nut vir Christenskap gehad 
nie. Haar ma het egter nie daarvan gehou 
dat sy gratis potlode en papier van die 
kerk aanvaar nie. 

Min Maya se ma was ‘n Boeddhis 
lama wat rituele uitgevoer het om 
die baie dorpenaars te seën wat haar 
dienste versoek het. Min Maya was 
dus elke oggend verplig om te deel 
in ‘n Boeddhistiese aanbidding by die 
familieheiligdom.

Toe sy oud genoeg was om haar 
ouerhuis te verlaat, het Min Maya 
by haar ouer suster in die Nepalese 
hoofstad, Katmandu, ingetrek waar 
werksgeleenthede volop en die 
betaling beter was. Terwyl sy in 
Katmandu was, het sy ernstig siek 
geword en haar ma het Boeddhistiese 

priesters gestuur om vir haar 
geneesmiddels te gee. Min Maya se 
gesondheid het onveranderd gebly, dus 
het haar suster, Suku Maya, wat ‘n Bybel 
van ‘n Christenvriend ontvang het, ‘n 
paar Christene genooi om vir haar te 
bid.

Min Maya se gesondheid het vinnig 
verbeter, maar sy was bekommerd dat 
die aanvaarding van die Christene se 
gebede kan beteken dat sy ‘n Christen 
moes word. Toe ‘n ander Boeddhistiese 
priester van Min Maya se siekte gehoor 
het en vir haar gebid het, het Min Maya 
se gesondheid weer verswak. Sy het 
geweet sy moet die Christene roep vir 
hulp.

Daardie aand het ‘n pastor en sy vrou 
besoek afgelê by Min Maya en vir haar 
gebid. “Dit was die regte oomblik vir 
my om te weet dat ek die Here Jesus 
Christus moet volg,” het Min Maya gesê. 
“Maar my ma het nie saamgestem met 
my besluit nie.”

Min Maya se familie het gou besluit 

sy moes terugkeer huis toe en haar ma 
het haar aangemoedig om ‘n ander 
lama te vind om vir haar te bid. “As ek 
na die lama gaan, sal ek doodgaan,” het 
Min Maya gedink. “Ek wil nie sterf nie; 
ek wil lewe hê.”

Toe Min Maya haar ouers vertel dat 
sy deur die Christene se gebede genees 
is en elke week wou kerk bywoon, 
het haar ma baie kwaad geword. 
“As jy kerk toe gaan, sal ek jou uit 
hierdie huis skop!” het sy geskree. Min 
Maya het daardie nag by haar tante 
se huis oornag en die volgende dag 
teruggekeer huis toe en in die geheim 
begin kerk bywoon. Elke Saterdag, die 
dag waarop Nepalese Christene vir 
aanbidding vergader, het Min Maya vir 
haar ma gewag om te vertrek voordat 
sy ‘n 20-minute busrit na ‘n kerk in ‘n 
ander dorp, neem.

Na ongeveer ‘n maand het sommige 
bure ontdek waarheen Min Maya 
gaan en haar ma vertel. Toe Min Maya 
daardie dag terugkeer, het haar ma haar 

Terwyl die gebede van Boeddhistiese 
priesters misluk het om Min Maya te help, 
het haar gesondheid vinnig verbeter na ‘n 
groep Christene vir haar gebid het.

‘N GROOT STOK
NEPAL

‘n Groter Jesus



 ’n Frontlinie-Werker het gereël dat 
Min Maya en haar suster opleiding as 
kleremakers ontvang sodat hulle hulself 
kan onderhou.

met ‘n groot houtbord probeer slaan, 
dus het Min Maya na ‘n vriend se huis 
gehardloop en haar pastor gebel.

Die volgende dag het Min 
Maya moed bymekaar gemaak en 
teruggekeer huis toe om met haar ma 
te praat. Haar ma was egter steeds 
woedend en het haar beveel om weg te 
gaan en nie terug te kom nie. “Dit was ‘n 
baie vreesaanjaende oomblik,” het Min 
Maya gesê.

Nadat sy etlike nagte by ‘n 
Christenfamilie en toe in haar kerk 
geskuil het, is sy na ‘n Christelike 
opleidingsprogram in Katmandu 
genooi. Sy het intussen in kontak gebly 
met haar pa, wat versigtig was om sy 
foon weg te hou van sy vrou sodat sy 
nie moes weet hy praat met Min Maya 
nie.

Etlike maande later het Min Maya se 
ma gebel en gesê sy wil haar sien. Nadat 
die gesin een aand saam geëet het, het 
Min Maya se ma ‘n groot stok uitgepluk 
en dit voor Min Maya en haar suster, wat 
tydens die pandemie teruggekeer het 
tuis toe, geswaai. “Wie is die grootste?” 
vra haar ma. “Is jou ma die grootste of is 
jou Jesus die grootste?”

Toe Min Maya en haar suster 
antwoord dat Jesus die grootste is, het 
hulle ma Suku Maya se been geslaan en 
toe na Min Maya gestap. Haar broers en 
pa het haar teen die gevaar beskerm, 

maar Min Maya se ma het aangehou om 
haar en haar suster teë te staan weens 
hul Christelike geloof.

Hul ma het elke Saterdag met haar 
stok by die voordeur gestaan om te 
verhoed dat die meisies die huis verlaat 
om kerk by te woon. “Ons het besluit 
Jesus is by ons,” het Min Maya gesê, “so 
hoekom bid ons nie saam binne die huis 
nie?”

Hul ma het egter besef dat die 
meisies besig was om te bid toe hulle 
oë toe was en hulle toe beveel om 
nie hul oë toe te maak nie. Sy het toe 
die kos vir hulle weggesteek en hulle 
sonder enige iets te ete gelaat. Toe sy 
vir hulle rys aanbied, het hulle geweet 
sy het doelbewus vir hulle kos bedien 
wat by die tempel aan afgode geoffer is.

Tydens haar moeilike tyd by die huis 
het Min Maya vertroosting gevind 
in die Evangelie van Matthéüs. “Die 
belangrikste ding was dat Jesus na 
hierdie wêreld gekom het vir ons 
sondes en Hy het pyn ervaar soos ons 
ervaar het,” het Min Maya gesê. “Jesus 
het ook gely ... vir ons. Dit is werklik vir 
my spesiaal.”

Een aand, ná Min Maya se broer so 
kwaad geword dat hy haar geslaan 
het, het die susters besluit hulle moet 
weggaan. ‘n Frontlinie-Werker het 
hulle gehelp om opleiding te kry om 
kleremakers te word, en hulle het 

spoedig ‘n winkel oopgemaak waar 
hulle formele uitrustings soos trourokke 
maak. Christene het hulle gehelp om 
vyf naaimasjiene te koop en hulle het 
nog ‘n Christenmeisie aangestel om 
saam met hulle te werk. Die susters 
woon in ‘n kamer bokant die winkel, 
maar die eienaar van die gebou het 
hulle gewaarsku om geen Christene of 
buitelanders in hul winkel toe te laat 
nie.

Een van Min Maya se gunsteling 
verse is: “Laat niemand jou jonkheid 
verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir 
die gelowiges in woord, in wandel, in 
liefde, in gees, in geloof, in reinheid.” 
(1 Timótheüs 4:12). Die susters se 
verhouding met hul familie is steeds 
moeilik en hul ma en die meeste 
dorpenaars blameer die meisies se 
Christelike geloof vir die onlangse dood 
van hul pa.

Min Maya, nou 23, gaan voort om 
die Here te volg, sy staan elke oggend 
vroeg op om die Bybel te lees, te bid en 
te aanbid. “Aanbidding is die beste vir 
my,” het sy gesê. “Dit is soos die hart-
tot-hart tyd saam met die Here.” 

www.persecutionsa.org



D ie agt jong Christene het 
opgewonde agter in hul 
bussie gesels terwyl hulle op 

pad was na verre westelike Pakistan, 
naby die grens met Afganistan. Hulle 
het pas ‘n drie maande dissipelskap 
kursus voltooi en was besig om te 
vertrek op hul eerste bedieningsreis. 
Toe, op 24 Desember 2017, het hul 
bussie ‘n pap wiel gehad naby ‘n 
plaaslike mark.

Wetende dat mense wat in die 
omgewing woon Moslems was en 
dat baie met dwelmmisbruik sukkel, 
het hulle pamflette oor Jesus Christus 
versprei terwyl hul band besig was 
om herstel te word. Terwyl ‘n groep 
mans rondom ‘n Gelowige, genaamd 
Haroon, vergader het, het hy hulle 
gretig vertel van Christus se liefde 
vir hulle en hulle aangemoedig om 
hulle geloof in Hom te plaas. Verskeie 
mense het vorentoe beweeg om 
lektuur te ontvang, maar toe het 
een van die ander Christene, Atish, 
opgemerk dat verskeie mans deur die 
skare druk na hulle toe.

“Kom nou saam met ons!” het die 
manne geëis. Hulle was lede van die 
geheime polisie.

Nadat die bussie deursoek is, 
het die owerhede vyf van die agt 
Christenmans in ‘n motor gesit en 
hulle na ‘n plaaslike polisiestasie 
geneem. Die drie Christenvroue het in 
‘n ander voertuig gevolg.

Die polisie het beslag gelê op al 
die Christene se besittings - hul tasse, 
rekenaars, Bybels en SD-kaarte. Die 
jongmense was bang en geskok en 
het begin bid. Dit was die eerste keer 
dat hulle sulke teenstand weens hul 
geloof trotseer het.

Beskuldig
Die polisie het die vyf mans in ‘n kamer 
ingelei en begin om hulle te ondervra. 
“Het jy gekom om Christenskap hier 
te versprei?” het een van hulle gevra. 
“Jy wil hê alle mense moet Christene 
word!”

Na ‘n uur van verbale mishandeling 
het sommige gewapende soldate 
opgedaag en dieselfde beskuldigings 
herhaal: “Jy het hiernatoe gekom 
om Christenskap te versprei!” hulle 
het aangedring. Toe vererger die 
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soldate die Christene se vrees deur 
lapsakke oor hul koppe te sit en hulle in 
‘n vragmotor te laai, maar hulle het die 
vroue by die polisiestasie gelos. Hulle het 
teen middernag, steeds geblinddoek, 
by ‘n nuwe plek gearriveer waar die 
ondervragings vir etlike ure meer 
voortgeduur het.

In die vroeë oggendure, omstreeks 
04:00, is die jong mans weer in die trok 
gelaai en na nog ‘n ander plek geneem. 
Daar het die soldate hul bene met ‘n stok 
geslaan om hulle te dwing om te praat.

Haroon was bang. As die groep se leier, 
was hy verantwoordelik vir die studente. 
“Help ons asseblief, God,” het hy gebid. 
Na nog ‘n paar ure van een-tot-een 
ondervragings, is die vyf Gelowiges in ‘n 
kamer ingelei en beveel om te sit.

Elke dag was dieselfde – ondervragings 
en slae. “As jy Islam aanvaar, sal ek jou 
vergewe,” het die ondervraer aan Haroon 
gesê. “Maar as jy nie Islam aanvaar nie, sal 
ek jou doodmaak. Ons sal jou met ‘n mes 
opsny en jou in die rivier gooi.”

Haroon was onaangeraak deur die 
ondervraer se dreigemente. “Ek is gereed 
om te sterf,” het hy geantwoord. “Ek sal 
Jesus Christus nie verlaat nie. Hy is my 
Verlosser en ek is Sy seun, Hy sal my bevry.”

Die vyf mans is in donker selle aangehou 
waar hulle op ‘n warm betonvloer geslaap 
het. Hulle is geraps, met stokke geslaan, 
geskop en gedwing om op een been te 
staan of vir ure aaneen in een posisie te bly. 
Tydens hul slae kon hulle die gehuil en gille 

van ‘n ander gevangene in ‘n nabygeleë 
kamer hoor. Toe hulle daarop aangedring 
het dat hulle getrou aan die Here sal bly, is 
hulle erger geslaan.

“Ons was baie bang,” het Atish gesê.
“Hulle het vir ons gesê ons sal ses of 

sewe jaar in die tronk spandeer en ons 
gesinne het nie geweet waar ons was nie.”

Hulle het elke oggend om 05:00 
opgestaan om saam te bid en hulle 
het ‘n gereelde skedule van vas, met 
‘n verskillende man wat elke dag vas, 
volgehou. Hulle het gebid vir die mense 
van Pakistan, vir hul ouers se troos en krag, 
vir deursettingsvermoë en vir vryheid. 
“Ons het tot die Here gebid: ‘Ons weet nie 
waar ons is nie, maar as dit U wil is, laat ons 
asseblief hier uitkom,” het Atish herroep. 
Hulle was ook bekommerd oor wat met 
die drie vroue in hul groep kan gebeur. 
“Ons het vir ons susters gebid,” het hy 
bygevoeg.

Tel tot by 500
Na 52 dae het die owerhede weer sakke 
oor die Christene se koppe gesit en hulle 
in vragmotors gelaai. Hulle het teen ‘n 
berg opgery, stilgehou, die mans uit die 
vragmotors gehaal en hulle beveel om te 
kniel. Atish het gedink hulle gaan vermoor 
word. In plaas daarvan het die soldate 
egter vir hulle gesê om tot by 500 te tel, 
teruggeklim in hul trokke en weggery. 
Na ‘n minuut se gewag het Atish die sak 
van sy kop opgelig en gesien dat al hulle 
ontvoerders weg was!

“Ons het God begin loof en aanbid,” 
het Haroon gesê. “Daardie dag was baie 
opwindend vir my. God het ons gehelp 
en ons gebede verhoor.”

Nadat hulle ‘n verbyganger op die pad 
voorgekeer het, het die vyf jong mans 
spoedig teruggekeer huis toe. Hulle was 
dankbaar om te hoor dat die vroue net 
vir ‘n week by die polisiestasie aangehou 
was en slegs verbale mishandeling 
trotseer het.

Haroon en Atish het na hulle vrylating 
teruggekeer na die bedieningswerk, 
maar Haroon het maande lank met angs 
gesukkel en beide mans verkeer steeds in 
vrees as gevolg van hul slegte ervaring. 
“Ek het slegte drome gehad en was 
bekommerd dat dieselfde ding met ons 
sal gebeur,” het Haroon gesê.

Atish het gesê hy maak staat op geloof 
en gebed om sy vrees te oorkom. “Soms 
word ek moedig en soms spook dit by 
my,” het Atish gesê. “Ek sou sê dat slegs 
gebed jou krag in hierdie beproewinge 
gee.” Alhoewel Haroon se familie hom 
probeer weerhou het om terug te keer 
na sendingwerk, is hy ook standvastig in 
sy toewyding om die Here te dien: “Ek is 
gereed om vir Jesus Christus te sterf.”  

Geheime polisie het ‘n groep jong 
evangeliste van Pakistan aangehou wat 
pamflette oor Christus versprei het. Na 
hul vrylating het hulle teruggekeer na hul 
bedieningswerk. 



M aLaiWan’s se oë het met 
trane gevul toe sy terugdink 
aan die oomblik toe haar pa 

haar beveel het om weg te gaan. “Hy was 
so kwaad,” het sy gesê. “Die dorpsleier 
het nie daarvan gehou dat ek ‘n Christen 
geword het nie.” Op 16-jarige ouderdom 
het sy haar tasse gepak en alleen na ‘n 
busstop gestap.

Vier jaar tevore het MaLaiWan haar 
geloof in Christus geplaas nadat sy 
gesukkel het met ‘n siekte wat dokters 
verstom het. Sy het af en toe Christene 
van ander dorpies ontmoet wat vir haar 
gesê het dat Jesus aan die kruis gesterf 
het vir haar sondes en dat Hy haar kon 
genees. Toe sy wel haar geloof in Hom 
plaas, is daardie bewerings bewaarheid. 
“Ek  het tot die Here gebid en Hy het my 
gesond gemaak!” het sy gesê.

‘n Kwaai Dorpie
As ‘n nuwe Christen het MaLaiWan begin 
om ‘n klein, nuutgestigte kerk, in haar 
dorpie by te woon. Toe een oggend, net 
toe hulle met gebed geopen het, het 
dorpsleiers hul erediens onderbreek. 

“Hulle het in ‘n groot motor gekom en ons 
was bang,” het MaLaiWan onthou.

In Laos trotseer Christene soos 
MaLaiWan dikwels intimidasie en 
opposisie weens hul geloof. Laos 
is ‘n kommunistiese land waar 
ongeveer 60% van die mense hulself 
as Boeddhiste beskou. Maar mense 
in dorpe soos MaLaiWan s’n beoefen 
dikwels ‘n sinkretistiese godsdiens 
van Boeddhisme gemeng met stam-
animisme. Slegs 4% van Laosiane is egter 
Christene.

Dorpsowerhede het MaLaiWan en die 
ander gemeentelede na die dorpsaal 
geneem waar die Christene ure van 
geskreeu en geskel van die polisie, 
die dorpsleier en selfs sommige van 
hul ouers, moes verduur. Toe beveel 
owerhede die Christene om ‘n dokument 
te teken waarin hulle hul geloof versaak. 
“Ek wou Jesus volg,” het MaLaiWan gesê, 
“maar terselfdertyd het ek aan my ouers 
gedink.”

Verskeie gemeentelede het uiteindelik 
die dokument onderteken, maar 
MaLaiWan wou Christus nie verloën nie. 

Dorpsleiers het gou begin om druk op 
MaLaiWan se pa, Sung, te plaas oor sy 
dogter se Christelike geloof en hy het 
haar uiteindelik beveel om weg te gaan.

MaLaiWan het by sommige Christene 
in ‘n ander gebied ingetrek waar sy by ‘n 
plaaslike kerk aangesluit het en in geloof 
begin groei het. As ‘n jong vrou het sy 
gebid dat sy met ‘n Christenman sou 
trou. “Ek wou met iemand trou wat wou 
saamleef vir die Here,” het sy gesê.

‘n Huwelikstransformasie 
MaLaiWan se gebed is verhoor toe sy 
haar toekomstige man, Keow, by die 
kerk ontmoet het. Alhoewel Keow in 
‘n moeilike huis groot geword het, het 
MaLaiWan opgemerk dat hy anders as 
ander mans was. “Hy is lief vir die Here,” 
het sy gesê. “Hy gaan gereeld kerk toe. Hy 
slaan of skel my nie.”

Agt jaar het verloop sedert MaLaiWan 
die huis verlaat het en sy het gewonder 
of sy haar ouers na hulle Christelike troue 
moes nooi. “Ek het die Here vir wysheid 
gevra oor hoe om te vra of wat om vir my 
ouers te sê,” het sy gesê. Sy het aangevoel 
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dat die Here vir haar sê om nie bang te 
wees nie, en sy het  haar familie genooi.

‘n Paar familielede het geweier om 
die troue by te woon, maar MaLaiWan 
se ouers was daar. Die Christelike troue 
wat by ‘n kerk gehou was, was vir hulle 
‘n nuwe ervaring. “Ons het tradisionele 
klere gedra,” het MaLaiWan gesê, “maar 
ons het die troue gehou op ‘n Christelike 
wyse waar ons nie die geeste vereer nie.”

MaLaiWan het gesê haar pa was diep 
geraak deur die liefde en vreugde wat hy 
tydens die Christelike huwelikseremonie 
en feestelikhede ervaar het. “Die 
volgende oggend, direk na die troue, wou 
hy Christus aanneem!” het MaLaiWan 
laggend gesê. Sy het vir baie maande 
gebid dat haar pa se hart sou versag 
teenoor die Here. “Ek was opgewonde,” 
het sy gesê. “Ek was baie gelukkig. ‘My 
pa het Jesus aangeneem!’ het ek vir 
my vriende gesê wie spesifiek hiervoor 
gebid het. Hulle het gesê: ‘Regtig? Is 
dit waar? Het dit regtig gebeur?’ Ek het 
geantwoord: ‘Ja! Dit is waar!’”

Geduldig Deur Vervolging 
Nadat hy tot geloof in Christus gekom 
het, het Sung alkohol opgegee en in ‘n 
ander dorpie begin kerk bywoon. Kort 
daarna het verskeie van MaLaiWan se 
broers en susters ook Christene geword.

Wanneer Sung en sy gesin hulle dorp 
op ‘n Sondagoggend verlaat om kerk 
by te woon, trek hulle werksklere aan 
om agterdog te vermy. Namate Sung 
egter opgehou het om deel te neem 
aan rituele waarin dorpenaars die seën 
van voorvadergeeste soek, het die 
gemeenskap hom begin vervolg net soos 
hulle sy dogter jare tevore vervolg het.

Een Laosiaanse ritueel waarin Sung 
geweier het om deel te neem, genaamd 
‘n Baci of “haak-die-knoop-deur” 
seremonie, behels geeste oproep om 
geluk te bring. Tydens die seremonie 
word ‘n wit koord of lap rondom 
deelnemers vasgebind in die geloof dat 
die geeste en goeie geluk sal vertoef 
oor daardie mense en hulle dorp. Baie 
dorpenaars het kwaad geword toe Sung 

geweier het om aan die Baci-rituele deel 
te neem.

“Die dorpenaars het gesê my familie 
moet almal ophou om in Christus te glo,” 
het MaLaiWan gesê. “Die dorpenaars 
vrees dat as iemand siek word en daar ‘n 
Christen in die dorp is, hulle die oorsaak 
is. Hulle sê Christenskap is nie ’n goeie 
ding nie.”

MaLaiWan het gebed versoek dat 
haar pa en Christenbroers en -susters sal 
vasstaan in hul geloof, ongeag vervolging 
en dat haar ma ook Christus as haar 
Verlosser sal aanneem. MaLaiWan het 
gesê sy het nooit vervolging verwag toe 
sy haar geloof in Christus geplaas het 
nie, maar nou verstaan sy dat dit deel is 
van ‘n Christen se lewe. “Vervolging? O 
ja, natuurlik,” het sy gesê. “Dit is deel van 
ons geloof. Dit is wat die Bybel sê; ons sal 
vervolging trotseer van diegene wat nie 
van ons hou nie. Ons moet geduldig wees 
hierdeur.”  

MaLaiWan en haar man, Keow, berei 
saam ‘n maaltyd voor. 
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D urgawati en haar neef, Gulsan, 
het grootgeword naby ‘n stad 
in Indië bekend vir sy vele 

Hindoe-feeste en hulle het vrede gesoek 
deur Hindoe-rituele en die aanbidding 
van talle gode. Maar ten spyte van hul 
toewyding, het hulle harte onrustig gebly.  

“As gevolg van voortdurende siekte 
van ons familielede, het ons nooit vrede 
in ons harte gevoel nie,” het Gulsan 
gesê. “Ons was op soek na oplossings vir 
ons probleme, maar ons het misluk in al 
ons pogings deur ons aan die Hindoe-
gode en -godinne toe te wy.”

Toe, op ‘n dag, het ‘n dorpenaar, 
Vidhayawati, vir Durgawati en Gulsan 
iets gesê wat hul belangstelling 

geprikkel het. Sy het gesê dat Jesus 
Christus haar heeltemal genees het van 
‘n chroniese maagsiekte waaraan sy gely 
het.

“Sy het die Evangelieboodskap met 
ons gedeel,” het Durgawati gesê, “en ons 
het begin om met haar te ontmoet en 
geluister na die Woord van God. Ons het 
ons geloof in Jesus geplaas.”

Kort daarna is die drie Gelowiges – 
almal in hul vroeë 20’s – gedwing om 
nog ‘n lewensveranderende besluit 
weens hul Christelike geloof te neem.

 
As ‘n Bedreiging Beskou
Durgawati en Gulsan het begin om 
gereeld Vidhayawati se kerk by te woon en 

is op 2 Oktober, 2020, in ‘n rivier naby hul 
dorpie, gedoop. ‘n Pastor van die kerk het 
af en toe die drie jong Christene besoek 
en soos wat hul in hul geloof gegroei het, 
het hulle hul getuienisse begin deel en 
die Evangelie in hulle dorpie verkondig. 
Hulle het ook vir die siekes gebid. 

Toe dorpenaars bewus geword het 
van die Christene se evangelistiese 
aktiwiteite en die pastor se besoeke, 
het hulle bekommerd geraak. 
Sommige dorpenaars het met die 
jong Gelowiges se ouers gepraat 
en daarop aangedring dat hulle hul 
kinders sal belet om kerk by te woon 
en andere van Christus vertel. Toe die 
ouers versuim het om aksie te neem, 
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publisiteit hulle hul werk en verhoudings 
gekos het, was hulle nie moedeloos nie.

“Vervolging het ons geloof opgebou,” 
het Gulsan gesê. “Ons het sterker geword 
in ons gebed en ons het ons daaraan 
gewy om meer te leer van die Skrifte. Ons 
voel dat God heeltyd by ons is.”

Soos hulle in geloof gegroei het, kon 
hulle ook hul ouers en ander wat hulle 
vervolg het, vergewe. Durgawati het gesê 
dat wanneer hulle hul vervolgers by die 
plaaslike mark sien, hulle vir hul vra hoe 
dit met hul families gaan. “Ons het uit 
die Skrif geleer dat ons vir ons vervolgers 
moet bid en hulle moet vergewe,” het 
Durgawati gesê. “Ons het geen woede 
teenoor diegene wat ons vervolg het nie.”

Frontlinie-Werkers het die jong 
Christene ondersteun deur hulle te 
voorsien van kos, klere en gereedskap om 
hulle te help om ‘n inkomste te verdien. 
Dankbaar vir die ondersteuning, het 
Durgawati en Gulsan gesê hulle begin 
verstaan dat vervolging natuurlik volg na 
geloof in Christus.

“Toe ons die Skrif begin lees het, veral 
Matthéüs 5 en verder, het ons besef 
dat ons vervolg sou word weens ons 
geloof in Jesus. Daarom bevestig hierdie 
vervolging ons geloof en vertroue in 
Jesus Christus,” het Durgawati gesê.

Gulsan kry ook bemoediging uit hulle 
vervolging. “Nou dink ons dat vervolging 
‘n teken is dat ons in die regte rigting 
loop,” het hy gesê.

Eer ‘n Vriend
Vidhayawati, wat gehelp het om 
Durgawati en Gulsan na Christus te lei, is 
in Junie 2021 oorlede nadat kanker drie 
maande vroeër by haar gediagnoseer 
is. Sedert haar dood, het Durgawati en 
Gulsan voortgegaan om in geloof te 
groei en die Evangelie aan hulle bure te 
verkondig. Hulle het gesê hulle sal nooit 
daaraan dink om die bedieningswerk wat 

hulle met Vidhayawati begin het, te staak 
of om Christus te verwerp nie, al kos hulle 
getrouheid hulle hul lewens.

“Vir ons is die grootste seën om saam 
met Christus te wees,” het Gulsan gesê. 
“Ons beskou God se teenwoordigheid 
as die grootste seën. Materiële dinge sal 
kom en gaan, maar die vrede van Christus 
sal altyd by ons bly.”

Wanneer ‘n dorpenaar siek word of 
met ‘n persoonlike probleem worstel, 
sien Durgawati en Gulsan ‘n geleentheid 
om die Evangelie te deel. Hulle deel ook 
hul eie stories wat beskryf hoe geloof in 
Jesus Christus hulle vrede gegee het en 
hul lewens verander het. Hulle doen dit in 
volle verwagting om meer teistering en 
vervolging te trotseer.

“Ons is seker dat daar meer vervolging 
in die toekoms wag, maar ons weet dat 
almal wat godvrugtig lewe, vervolg 
sal word,” het Durgawati gesê en 2 
Timótheüs 3:12 aangehaal. “Ons gaan 
voort om die Skrif te lees omdat ons 
weet dat die Skrif ons krag gee in tye van 
teenstand en verwerping.”

Durgawati en Gulsan het nie met hul 
gesinne gepraat sedert hulle die huis 
verlaat het nie. Maar hulle gaan voort 
om te bid dat hul familielede die vrede 
Christus sal leer ken, vrede wat geen 
Hindoe-godheid kan voorsien nie.

“Ons hoop dat ons familie eendag sal 
verander,” het Durgawati gesê, “en dat 
ons die Evangelie met meer dorpenaar 
kan deel. Ons hoop dat ons eendag 
‘n kerkbyeenkoms in ons huis sal kan 
hou waar ons, saam met familie en 
dorpenaars, ’n loflied saam kan sing.”

Aan ander jong Gelowiges wat 
uitdagings weens hul geloof trotseer, 
veral van familielede, dring Gulsan aan op 
getrouheid aan Christus. “Daar is so baie 
vreugde in Christus, ondanks vervolging,” 
het hy gesê, “moet dus nooit jou geloof in 
Jesus prysgee nie.” 

het die dorpsraad vergader en die drie 
Gelowiges in November 2020 beveel 
om op te hou om die kerk te besoek 
en om hul evangelistiese aktiwiteite te 
staak. Indien hulle nie sou nie, het die 
owerhede gewaarsku dat hulle uit die 
dorp verban sou word.

Vidhayawati, Durgawati en Gulsan 
het elk met vrymoedigheid geweier om 
op te hou aanbid by die kerk en gesê 
hulle was bereid om die gevolge te dra. 
Die raad was gefrustreerd en het die 
vergadering beëindig.

By ‘n daaropvolgende vergadering 
het dorpsowerhede ernstiger opgetree. 
Hulle het vir die Gelowiges se ouers 
gesê dat hulle hul grond en eiendom sal 
verloor en uit die dorp verban sal word 
indien hul kinders nie die Christelike 
geloof verlaat nie.

Alhoewel die ouers tot op daardie 
punt ietwat ondersteunend in hul 
kinders se Christelike geloof was, het 
die raad se dreigemente hulle met vrees 
vervul en hulle het spoedig begin om 
op hul kinders druk uit te oefen om 
op te hou kerk bywoon. Desperaat om 
hul goeie aansien met die dorpsraad 
te herstel, het hulle selfs hul kinders 
geslaan, hulle in hul kamers toegesluit 
en kos geweier.

 
Bevestiging van Hul Geloof
Nadat sy vir dae in haar kamer toegesluit 
is het Vidhayawati ontsnap en na ‘n 
Christenvriend se huis in ‘n nabygeleë 
dorpie, gevlug. Twee weke later het 
Durgawati en Gulsan ook uit hul dorpie 
gevlug. 

Die drie Gelowiges het by hulle pastor 
ingetrek wat ‘n paar kilometer van 
hul dorpie gewoon het. Nuus van hul 
Christelike geloof het vinnig versprei 
nadat hulle hul gesinne verlaat het en 
‘n plaaslike koerant het selfs ‘n storie 
oor hulle gepubliseer. Alhoewel die 
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“Vir ons is die grootste seën om saam met Christus te wees. Ons beskou 

God se teenwoordigheid as die grootste seën. Materiële dinge sal kom en 

gaan, maar die vrede van Christus sal altyd by ons bly.” 



FONDASIES

  k het aan hierdie belofte van God gedink toe ek die 
tweede volume van The Gulag Archipelago, deur 
Russiese skrywer en Nobelprys-wenner, Aleksandr 
Solzhenitsyn, gelees het. Solzhenitsyn, wat deur 
die Kommunistiese regering uit die Sowjetunie 

geskors is, vertel die verhaal van 10-jarige Zoya Leshcheva wie 
se ouers, grootouers en broers weens hulle Christelike geloof 
na konsentrasiekampe gestuur is. Die Leshcheva-kinders was 
ryklik geseën met ouers wat na die stem van God geluister het, 
selfs toe dit swaar lyding beteken het.

Zoya is aanvanklik eers in ‘n tehuis vir kinders geplaas omdat 
die regering gedink het dat sy “heropvoeding” nodig het. Zoya 
het geweier om te skei van die kruishangertjie wat haar ma vir 
haar gegee het net voor sy weggeneem is en dus het sy daardie 
nag die koord van haar halssnoer styfgetrek om te verhoed dat 
Kommunistiese owerhede dit inneem.

As gevolg van haar hardkoppigheid is sy na ‘n tehuis gestuur 
vir ontwikkelingsgestremde kinders, waar sy die geveg vir 
haar kruis en die Verlosser wat dit simboliseer, voortgesit het. 
Wanneer ander kinders haar aangemoedig om te laster en te 
steel, het sy geantwoord: “My ma moenie ’n kriminele kind hê 
nie.”

Zoya is op 14-jarige ouderdom ter dood veroordeel, maar haar 
straf is later verminder tot ‘n lang gevangenisstraf. Haar ouers 
en broers is lankal vrygelaat terwyl sy in die tronk gebly het.

Wanneer ons in die Bybel lees dat seëninge vir kinders van 
getroues belowe word, verwag sommige van ons ‘n goeie posisie 
by die werk, ‘n gelukkige huwelik, akademiese sukses of een 
of ander ereposisie. Maar die Bybel definieer dikwels “seën” 
op ‘n ander manier. Die Here Jesus het gesê: “Salig is die wat 
vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort 
die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle 
beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om 

Deur Richard Wurmbrand

E

Berei u kinders voor 

My ontwil” (Matthéüs 5:10-11).
As ouers en grootouers ondersoek ons ons harte om te bepaal 

wat die beste vir ons kinders en kleinkinders is. Maar wat ons 
die meeste vir hulle moet begeer, is dat hulle in “Sy lyding sal 
deel” en “soos hy in sy dood” word sodat hulle “die opstanding 
uit die dode mag verkry” (Filippense 3:10–11). Uiteraard sal nie 
almal tronk toe gaan vir sy of haar geloof nie. Maar as Christene 
moet ons ons familielede onthou soos Zoya Leshcheva “asof ons 
medegevangenes is.” (Hebreërs 13:3).

Wens jy vir jou kinders aardse besittings, pret, genot en goeie 
loopbane toe, alhoewel niks daarvan versmaai kan word nie? 
Of dink jy hoofsaaklik daaraan om hulle voor te berei vir die 
hoogste seën – om, soos Zoya en duisende ander, deelgenote 
van Christus se lyding op aarde te word? Dit is nie genoeg om 
kinders Sondagskool en kerk toe te neem of om oordenkings 
saam met hulle in die huis te hou nie. Hulle moet tot die besef 
kom dat om ‘n Christen te wees, beteken om ‘n kruisdraer te 
wees wat lyding saam met Christus as reine vreugde beskou.

Gehoorsaam die Woord van God en berei ware seëninge 
vir jou kinders voor. In plaas daarvan om vir hulle rykdom en 
ontspanning te gee, berei hulle voor om lyding met graagte te 
verduur terwyl hulle in die smarte van Christus deel. Daar is 
geen hoër seën as dit nie. Dit is die pad tot roem.  

Richard Wurmbrand (1909 – 2001) en sy vrou, Sabina (1913 – 2000), 
was in die Kommunistiese Roemenië weens hul geloof in Christus 
gevange geneem. Na hulle vrylating het hulle maniere gesoek om 
vervolgde Christene te dien en is ”The Voice of the Martyrs” in 1967 
gestig. Jy kan Richard en Sabina se verhaal “Wurmbrand: Tortured 
for Christ – The Complete Story” lees, dit is slegs in Engels by die 
Sendingkantoor in Suid-Afrika beskikbaar teen R200, posgeld 
uitgesluit. Stuur asseblief ‘n e-pos aan Bianca by bianca@vomsa.org 
met u navraag/bestelling.

OM KRUISDRAERS 
TE WEES

“As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God ... 
Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam.” 

Deuteronómium 28:1, 4



 Desember 2022/Januarie 2023

DESEMBER 2022
18 SAR* Bid vir Bybelverspreidingspogings, veral in afgeleë gebiede.
19 NEPAL Bid vir diegene wat aan die onbereiktes in afgeleë en moeilik bereikbare gebiede van noordelike Nepal bedien.
20 OESBEKISTAN Bid dat die land se regering sal verander en bekend sal word vir reg en geregtigheid.
21 SRI LANKA Bid vir eenheid onder die kerke sodat hulle ‘n nuwe vlaag aanvalle kan weerstaan.
22 IRAK Bid vir Christenbekeerlinge uit Islam in Bagdad waar vervolging skerp toegeneem het.
23 ISRAEL Bid vir Afrika-gemeentes en ander etniese kerke wat met diskriminasie gekonfronteer word.
24 IRAN Bid vir kreatiewe nuwe strategieë om meer as 60 onbereikte mensegroepe te bereik.
25 KENIA Bid vir Abdiwelli se weduwee en seuns namate hulle leer om vrees te oorkom en sy moordenaars te vergewe.
26 LIBIË Bid dat baie deur Christelike satelliet-TV-programme en internetevangelisasie bereik sal word.
27 INDONESIË Bid vir Rosyid en Misbach wat onder sommige van die mees radikale Moslems in Wes-Java bedien.
28 MIANMAR Bid vir die evangeliese werk onder Rohingya-Moslems.
29 ETIOPIË Bid vir Gelowiges in die Bale en Arsi Sones wie se huise, besighede en besittings vernietig is.
30 NIGERIË Bid vir Christene in Sagar, Adamawa-staat, wat deur Boko Haram aangeval is. 
31 KIRGISIË Bid vir Gelowiges se integriteit te midde van wydverspreide korrupsie.

JANUARIE 2023
1 NIGER Bid dat Moslems die Evangelie sal hoor en tot geloof in Jesus Christus sal keer.
2 KAMEROEN Bid vir Front-Linie Werkers wat hulle lewens waag om die Evangelie in afgeleë gebiede te bevorder.
3 SAR* Bid dat diegene wat vir jare in vlugtelingekampe gewoon het, sal aanhou hoop op Christus.
4 LIBIË Bid dat God inheemse kerkleiers sal opwek wat bereid is om ten alle koste te bedien.
5 ETIOPIË Bid dat God vir Christene sal voorsien wat deur die burgeroorlog ontwortel is.
6 BROENEI Bid dat alle Maleise Christene hulle eie kopie van God se Woord sal hê.
7 KIRGISIË Bid dat baie nuwe Kirgisiese Gelowiges by God se koninkryk gevoeg sal word.
8 MALEISIË Bid dat meer Maleise Christene die Evangelie met die Moslem meerderheid Maleiers sal deel.
9 BAHREIN Bid dat diegene wat Bahrein van ander nasies in die streek besoek, die Evangelie sal hoor.
10 INDIË Bid vir studente by ‘n Christenskool in Madhya Pradesh wat deur ‘n Hindoe-bende aangeval is.
11 COLOMBIË Bid dat God Christenleiers vir klein groepe sal opwek.
12 BANGLADESJ Bid dat Christelike video’s effektief sal wees in evangelisasie.
13 MAURITANIË Bid dat diegene wat deur Islam verblind word, waarheid sal vind die persoon Jesus Christus.
14 NIGERIË Bid dat Bybels hulle bestemmings veilig sal bereik en harte sal aanraak.
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