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Bid asseblief vir u familie in Christus in die 
volgende lande waar hulle teenstand of 
vervolging in verskeie vorme trotseer.

Afganistan
Algerië
Aserbeidjan
Bangladesj
Belarus
Birma (Myanmar)
Bhoetan
Broenei
Chiapas, Mexiko
China
Colombia
Comores
Egipte
Eritrea
Etiopië
Gasa & Wes Bank
Indië
Irak

Iran
Jemen
Jordanië
Kirgisië
Koeweit
Kuba
Laos
Libanon
Libië
Die Maledive
Maleisië
Marokko
Mauritanië
Mindanao, Die 
Filippyne
Nepal
Nigerië
Noord-Korea

Oesbekistan
Oman
Pakistan
Qatar
Saoedi-Arabië
Sirië
Soedan
Somalië
Sri Lanka
Tadjikistan
Tibet (China)
Tunesië
Turkmenistan
Turkye
Verenigde Arabiese 

Emirate
Viëtnam

11 November 2012

Ons gratis maandelikse nuusbrief, Die Stem van die Martelare, is op versoek beskikbaar.  Om 
meer te wete te kom oor hoe om die vervolgde kerk te help, kontak asseblief:

Christelike Sending Internasionaal
“Die Stem van die Martelare”

Posbus 7157, Primrose Hill, 1417, Suid-Afrika
Tel: 011-873-2604     Faks: 011-873-3859     Sel: 076-022-3336

Epos: cmi@icon.co.za      www.persecution.co.za

Internasionale Dag van Gebed vir die Vervolgdes

Vandag word Christene regoor die land opgeroep om die 
Vervolgde Kerk van Jesus Christus te onthou. Sal u meedoen? 

In Hebreërs 13:3 word ons met hierdie woorde aan ons verantwoordelikheid 
herinner: Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is. Dan word ons in Romeine 

12:14 'n ander opdrag gegee: …seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Die 

volgende gids dui vir Gelowiges op sommige van die belangrike gebedsake.

Sluit asseblief hierdie versoeke by u gebede in:

?Dat God deur alle omstandighede en gebeure verhoog en vereer sal word.

?Vir die vervolgdes om te weet dat God hulle liefhet en hulle nie verlaat het 
nie.

?Vir die vervolgdes om bewus te wees van 'n spesiale deel van God se 
oorvloedige genade en krag.

?Vir die vervolgdes om hulle liefde vir Christus aan hulle vervolgers te toon.

?Vir die vervolgdes vir moed om die Evangelie met hulle vervolgers te deel.

?Vir die vervolgers om die krag en gesag van God te sien in die lewens van die 
Christene wat hulle vervolg.

?Vir die Gees van God om die vervolgers te oortuig van sonde.

?Vir die vervolgers om hulleself aan God oor te gee, berou te hê oor sonde en 
gered te word.

?Vir die regerings van die lande van Christenvervolging om te weet van die 
hoër gesag van die Almagtige God.

?Vir die regerings van die lande van die vrye wêreld om hulle uit te spreek teen 
die sending van vervolgde Christene.

?Vir die kerke van die vrye wêreld om hulle stem en ondersteuning aan die 
vervolgdes te gee.

?Vir wysheid en leiding vir SVM en ander organisasies terwyl hulle die 
vervolgde Kerk help.

?Dat die verskeie vorme van hulp wat aan vervolgdes verleen word die 
verlangde seën teweeg sal bring.
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