
HOEKOM ONS OMGEE OOR RAMADAN

In 1978 het Broer Andrew die volgende geskryf: “Mag ek hier vermeld 
dat, in my opinie, die Moslem-bedreiging tot die wêreldwye Kerk van 
Jesus Christus, binne een dekade van nou af ŉ groter bedreiging kan 
wees as wat die Kommunistiese bedreiging ooit was.”

Hierdie jaar se Wêreldwaarnemingslys, wat die 50 gevaarlikste lande om 
ŉ volgeling van Jesus te wees aandui, identifiseer meer as 30 lande waar 
die hoofbron van vervolging Islamitiese verdrukking is.

Die woord ‘Islam’ wek vrees en paniek by talle Christene, maar as 
ons eerlik moet wees, weet ons dikwels baie min van hul geloof, 
wêreldsienings of lewens.

Om Moslems waarlik met die Evangelie te bereik, moet ons eerstens 
verstaan wie hulle is en wat hulle navolg.
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Wat beteken Islam?
Die woord ‘Islam’ beteken om jou te onderwerp. Om ŉ volgeling van Islam 
of ŉ Moslem te wees, is om jou aan die wil van god, in Islam bekend as 
Allah, te onderwerp. Die Koran is die heilige boek van Islam wat deur die 
Profeet Mohammed geskryf is. Hy word as die ideale man en laaste profeet 
beskou. Die Koran leer dat daar slegs een god is, naamlik Allah.

Wat is Ramadan?
Ramadan is die negende maand van die Islamitiese kalender waartydens 
Moslems vas en bid in ŉ poging om hulself tot Allah te nader. Moslems glo 
dat die eerste openbaring van die Koran tydens Ramadan aan Mohammed 
gegee is.
Gedurende Ramadan is Moslems dikwels meer toegewyd en vurig oor hul 
geloof. As ŉ resultaat hiervan, word ekstremistiese uitings van Islam ook 
dikwels meer gewelddadig. Vervolging teenoor Christene wat in Islamitiese 
lande woon verskerp ook tydens die maand van Ramadan.

Wat glo Moslems oor Jesus?
Terwyl Christene glo dat Jesus God is, glo Moslems anders. Jesus word 
25 keer in die Koran genoem en word ’n spesiale status gegee, maar daar 
word altyd na Hom verwys as ŉ profeet. Die Koran verklaar dat Jesus nooit 
aan die kruis gesterf het nie, maar stem saam dat Hy sal terugkeer aarde 
toe om die eindtyd binne te lei.

Gelowiges vanuit ŉ Moslemagtergrond
Die aantal Gelowiges vanuit ŉ Moslemagtergrond (GVM’s) is besig om te 
groei. Wanneer Moslems na Christenskap bekeer, ervaar hulle vervolging. 
Die gevolge van bekering hang grootliks af van die land waarin hulle is. 
Talle word deur hulle familie en vriende uitgedryf, verloor hul werke en 
voordele van burgerskap, of word selfs doodgemaak. Byna alle GVM’s moet 
hulle Christelike geloof ŉ geheim hou.

ŉ Christelike reaksie op Ramadan
Meer as 1,8 miljard mense reg om die wêreld identifiseer hulself as Moslem. 
Gedurende Ramadan hunker Moslems met erns om tot god te nader. In 
Matteus 5:44, beveel Christus ons om ons vyande lief te hê en vir diegene 
te bid wat ons vervolg.

Gedurende Ramadan nooi ons Christene uit om nie net vir Christene te 
bid wat vervolging ervaar nie, maar ook vir die 1,8 miljard Moslems om 
die een ware God te ontmoet.
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MEI 2019 

 5 | WÊRELDWYD   Vandag begin miljoene Moslems wêreldwyd met 
hul maandlange Ramadan-vastyd. Bid dat namate Moslems poog om 
gedurende hierdie tyd hulself tot Allah te nader, hulle Jesus sal vind wat 
die Waarheid, die Weg, en die Lewe is.  

 6 | MOSLEM-WÊRELD   Bid vir onlangs bekeerde Christene vanuit 
ŉ Moslemagtergrond hierdie Ramadan. Bid dat hulle onder hul 
Moslemfamilie en -vriende aan die Here sal vashou. Mag die Here aan 
hulle die wysheid gee om enige vrae te beantwoord oor die vas se 
gebruike waaraan hul nie deelneem nie.   

 7 | ASIË   Bid dat God Christenouers in Moslem-Asië sal gerusstel dat 
Hy oor hul kinders waak, veral in lande waar kinders die Koran by die 
skool geleer word. Bid dat hierdie kinders volgelinge van Christus sal 
word.  
 
 8 | INDONESIË   Indonesië huisves die wêreld se grootste Moslem-
bevolking. Bid dat namate hulle honger en dors om Allah beter te ken 
gedurende Ramadan, Christus Homself aan hulle sal openbaar, en hulle 
honger en dors met Sy Waarheid sal vul. 

 9 | BROENEI   Beperkings word geleidelik ingestel op die hele 
bevolking van Broenei. Byvoorbeeld, tydens Ramadan moet alle 
restaurante, insluitende nie-Moslem plekke, toemaak. Bid dat God vir 
Christene sal onderneem namate hulle Christus volg in ŉ toenemend 
vyandige omgewing.   

 10 | SUIDELIKE FILIPPYNE   Hierdie maand sal twee jaar wees sedert 
die stad van Marawi, net ŉ paar dae voor die begin van Ramadan in 
2017, deur die Islamitiese Staat aangeval is. Bid vir goeie verhoudings 
tussen Christene en Moslems in Marawi, en vir versoening en vertroue 
om tussen die verskillende gemeenskappe herstel te word.

 11 | MALEDIVE   In die Maledive probeer baie desperate mense hoop 
vind in slegte lewensgewoontes. Bid dat gedurende Ramadan, God aan 
die handjievol Christene wysheid en waagmoed sal gee om uit te reik na 
hierdie verlore siele met die hoop wat ons in Christus het.   

RAMADAN 
GEBEDSKALENDER

Bid vir ons vervolgde broers en susters gedurende Ramadan 2019
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 12 | PAKISTAN   ŉ Wet wat die verkoop en gebruik van kos en 
drinkgoed gedurende Ramadan verbied, is in 1981 in Pakistan ingestel. 
Oortreders van die wet kan beboet of tot drie maande tronkstraf 
gevonnis word. Bid vir krag vir Christene wat geforseer word om aan 
Ramadan deel te neem, ten spyte van hul vrye wil of oortuigings.
  
 13 | TURKMENISTAN   Baie Christene in Turkmenistan sal nog ŉ 
Ramadan moet verduur waartydens hulle hul geloof geheim moet hou 
van hulle Moslemfamilies en -gemeenskappe. Bid dat hulle naby aan 
Jesus sal bly en hul krag van Hom sal verkry. Mag hulle met waagmoed 
hul geloof deel indien enige geleentheid opduik.  

 14 | SENTRAAL-ASIË   Bid vir Christene wat deur hul Moslemfamilie 
verlaat is. Bid dat gedurende Ramadan hulle in staat sal wees om met 
ander Christene te ontmoet en hulle ware familie in God se kinders sal 
vind.

 15 | BANGLADESJ   Bid vir Gelowiges vanuit ŉ Moslemagtergrond 
wat na geleenthede soek om uit te reik na hul Moslemfamilie en -bure 
gedurende Ramadan. Bid vir die Here se hand van beskerming oor hulle 
omdat hulle dikwels meer vervolging gedurende hierdie tyd ervaar.     

 16 | MIDDE-OOSTE   Gedurende Ramadan bid baie Christene in die 
Midde-Ooste daagliks vir hulle Moslembure. Bid dat hulle gebede baie 
vrug sal dra en vir geleenthede om die Evangelie met Moslems te deel.  
  
 17 | PALESTYNSE GEBIEDE   In die Palestynse Gebiede gedurende 
Ramadan is dit onaanvaarbaar om kos in die openbaar te eet. Gedurende 
hierdie tyd moet Christene ekstra versigtig wees. Bid vir baie wysheid en 
leiding vir Christene in hul daaglikse gedrag gedurende dié maand.
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 18 | LIBANON   In die platteland word daar neergekyk op Christene 
vanuit ŉ Moslemagtergrond in indien hulle weier om deel te neem aan 
Ramadan. Bid vir God se krag vir Christene te midde van die druk wat 
hulle hierdie Ramadan mag ervaar.

 19 | ARABIESE SKIEREILAND   Vir Christene in die Arabiese 
Skiereiland is die Moslem-maand van vas ŉ spesiale tyd van gebed en ŉ 
geleentheid om uit te reik na hul Moslembure met die Evangelie. Bid dat 
die saad van die Evangelie wat geplant word baie vrug sal dra.  

 20 | VERENIGDE ARABIESE EMIRATE   Christene in die Verenigde 
Arabiese Emirate moet volgens die Islamitiese wette van die land leef. 
Dit sluit in om nie tydens Ramadan in die publiek te eet of te drink nie. 
Bid vir meer aanvaarding in hierdie land sodat Christene toegelaat sal 
word om hul geloof vrylik te beoefen.    

21 | KOEWEIT   Christene in Koeweit sukkel met die vereiste om te vas 
– wat deur beide die regering en gemeenskap afgedwing word. Bid vir 
wysheid vir gelowiges vanuit Moslemfamilies wat versigtig moet wees 
oor hoe hulle hul geloof in die openbare uitleef, veral tydens Ramadan.

 22 | KATAR   In Katar bied Ramadan ŉ spesiale geleentheid aan 
Christene, ten spyte van die reëls van die Moslem-vas wat hulle 
moet volg, want hulle kan ekstra byeenkomste reël vanweë die 
korter werksure. Bid dat hierdie tyd van samesyn die Kerk in hierdie 
Moslemland sal versterk. 

 23 | SAOEDI-ARABIË   Ramadan is ŉ baie uitdagende tyd vir 
Christene, namate familielede ŉ oog op mekaar hou om te verseker dat 
almal die reëls van die vas nakom. Bid dat Christene op Christus sal fokus 
en dat hulle staande sal bly wanneer die druk op die ergste is.
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 24 | OMAN   In ŉ poging om Allah te behaag, sal sommige kinders 
soveel Koran verse as moontlik per hand oorskryf. Bid dat God magtig 
in hierdie kinders se lewens sal werk – dat hulle toewyding om Allah te 
behaag, hulle nader aan die ware, lewende God sal bring.

 25 | AFRIKA   Christene in sekere dele van Afrika moet hul geloof 
geheim hou om bedreigings tot hul gesondheid, familie en selfs lewens 
te vermy. Dit beteken dat hulle hul familie se gebruike gedurende die 
maand van Ramadan moet volg. Bid dat hul families, deur hulle, Jesus 
sal ontmoet en dat God hulle sal toerus om Ramadan veilig te oorleef.               

 26 | TUNISIË   Sosiale druk om gedurende Ramadan te vas word 
regdeur Tunisië ervaar. Nie-Moslems moet die meerderheid Moslem-
bevolking respekteer, byvoorbeeld, deur hulle restaurante tydens die 
vas te sluit. Baie is omgekrap hieroor. Bid vir meer toegeeflikheid van 
die regering teenoor nie-Moslems wat nie vas nie.     

 27 | EGIPTE   Alhoewel Ramadan dikwels moeilik is vir Christene 
vanweë die toename in die vervolging wat hulle ervaar, is dit ook ŉ 
maand waarin hulle liefde aan hul Moslembure kan bewys. Bid dat 
hul Moslembure Christus deur hulle sal ervaar namate Christene hulle 
besoek en ontbyt vir hulle voorberei.     

 28 | MAROKKO   Christene in Marokko ervaar steeds aansienlike 
beperkings gedurende Ramadan, ten spyte van die godsdiensvryheid 
in die land. Bid dat God met Christene sal wees hierdie Ramadan en dat 
Hy Homself deur Sy kinders aan Moslems sal openbaar.  

 29 | ALGERIË   Bid vir Gelowiges vanuit ŉ Moslemagtergrond 
wat onlangs Christene geword het. Bid dat God vir hulle genade 
en wysheid sal gee in hul interaksies met hul Moslemfamilies en 
-gemeenskap wat meer toegewyd is tydens hierdie maand en mag 
poog om hulle terug te bekeer tot Islam.               

 30 | SOMALIË   Gedurende Ramadan in Somalië is die kultuur-
vormende mag van Islam selfs nog meer sigbaar. Hier, indien dit 
ontdek word dat ŉ Moslem tot Christenskap bekeer het, kan hy/sy 
onthoof word. Bid vir gelowiges in Somalië namate hulle poog om vir 
Jesus te leef onder versmorende druk.     

 31 | NAG VAN KRAG   Moslems om die wêreld glo dat hierdie die 
aand is wat die Koran aan Mohammed openbaar is. Baie sal hulle bes 
doen om Allah te behaag en om vergifnis vir al hul sondes te verkry. 
Bid dat hulle veral vanaand vir Jesus sal ontmoet en sal besef dat Hy 
die ewige bron van alle mag is.  
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JUNIE 2019

 1 | MALEISIË   Baie Christene van oostelike Maleisië bekeer tot Islam 
wanneer hulle vir werk of opleiding na westelike Maleisië verhuis. 
Bid dat Geopende Deure se dissipelskapsopleiding hulle sal help om 
getrou te bly aan Christus. Veral gedurende hierdie laaste paar dae van 
Ramadan.  
     
 2 | BANGLADESJ   Bid vir Christene gedurende hierdie laaste paar 
dae van Ramadan. Bid dat terwyl die vas tot ŉ einde kom, hulle die 
sout en die lig vir hul Moslembure sal wees.   

 3 | COMORE   Christene in die Comore word deur die wet verbied 
om openlik oor hulle geloof te praat. Bid dat ten spyte hiervan, hulle 
lewende getuies sal wees vir die Moslem-meerderheid om hulle.  

                                    LAASTE DAG VAN RAMADAN                                                                                                                                      

 4 | ISLAMITIESE LANDE   Prys God vir alles wat Hy deur Christene 
in Islamitiese lande gedoen het en vir die saad wat in die lewens van 
Moslems geplant is. Bid dat hierdie sade sal groei tot in ŉ persoonlike 
verhouding met Christus. Bid ook dat Christene sal voortgaan om ŉ 
helder lig vir Christus te wees in elke land waar Islam oorheers.    

 5 | EID OEL-FITR   Vandag, aan die einde van hul maandlange vas, vier 
Moslems rondom die wêreld heen Eid. Dit is ŉ tyd wanneer Moslems na 
mekaar se vergifnis soek. Bid dat God hulle oë sal oopmaak om te sien 
dat Jesus Christus die weg na ewige vergifnis is.  
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