24-7 GEBED VIR HERLEWING IN DIE LAND
20 – 26 JUNIE 2022

MAANDAG: 20 JUNIE 2022
KUTUPALONG - BANGLADESJ
Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees… (Psalm 146:9a).
Die Kutupalong vlugtelingnedersetting in Bangladesj is tans die grootste in die wêreld. Die
nedersetting sluit ongeveer 26 kampe in wat meer as 700,000 Rohingia-vlugtelinge huisves
- van wie meer as die helfte kinders is. Die Verenigde Nasies het die Rohingia as "die mees
vervolgde minderheidsgroep in die wêreld" beskryf.
Kom ons bid:
Bid dat die Rohingia-vlugtelinge, 'n onbereikte en Moslem-minderheidsgroep, die liefde van
Christus deur Christene sal ervaar. Bid vir hul fisiese beskerming gedurende die reënseison
wat normaalweg met oorstromings en skade aan skuilings gepaard gaan. Bid God se
beskerming oor kinders teen enige vorm van mishandeling. Bid ook dat hulle toegang tot
onderwys sal hê.
DINSDAG: 21 JUNIE 2022
BIDIBIDI - UGANDA
Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. (Romeine 15:7).
Uganda is een van die grootste gasheerlande vir vlugtelinge en huisves meer as een miljoen
vlugtelinge en asielsoekers van buurlande, veral Suid-Soedan en die Demokratiese Republiek
van die Kongo (DRK). Die Bidibidi-vlugtelingnedersetting huisves meer as 200,000 mense.
Kom ons bid:
Bid vir volgehoue vrede tussen die plaaslike gemeenskappe en die vlugtelinge. Bid dat enige
konflik wat tussen die twee partye mag ontstaan, op 'n ordelike en vreedsame wyse opgelos
sal word. Bid vir die beskikbaarheid van beradingsdienste om behulpsaam te wees met die
getraumatiseerde vlugtelingbevolking.
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WOENSDAG: 22 JUNIE 2022
KAKUMA - KENIA
U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou. (Psalm 71:5).
Die Kakuma-vlugtelingkamp, wat meer as 150,000 vlugtelinge huisves, is in die noordweste
van Kenia geleë en is in 1992 gestig in reaksie op die aankoms van duisende Soedanese
kinders wat gevlug het weens die burgeroorlog. Die jeug in Kakuma is uiters optimisties en
vasberade. Studente presteer gereeld beter as die Keniaanse nasionale gemiddeldes tydens
eksamens. Die Verenigde Nasies se Hoëkommissariaat vir Vlugtelinge (VNHKV) en Keniaanse
owerhede hersien tans die moontlike sluiting van die Kakuma en Dadaab kampe teen 30
Junie 2022.
Kom ons bid:
Prys God vir 'n generasie jongmense wat ondanks hul moeilike omstandighede optimisties is.
Bid dat die jongmense Jesus sal leer ken en voortdurend sal groei in hoop soos Hy Sy genade
aan hulle openbaar. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek
volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop
beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons
gegee het. (Romeine 5:3b-5).
DONDERDAG: 23 JUNIE 2022
DADAAB - KENIA
Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. (Levitikus
19:33).
Die Dadaab-vlugtelingkompleks bestaan uit drie groot vlugtelingkampe. Hierdie kampe
huisves hoofsaaklik Somaliese vlugtelinge wat van die burgeroorlog in Somalië gevlug het of
aan wydverspreide droogte en hongersnood in suidelike Somalië blootgestel was. Die
Verenigde Nasies se Hoëkommissariaat vir Vlugtelinge (VNHKV) en Keniaanse owerhede
hersien tans die moontlike sluiting van die Kakuma en Dadaab kampe teen 30 Junie 2022.
Kom ons bid:
Bid vir 'n oplossing oor hoe die vlugtelinge wat in die twee kampe bly, geïntegreer kan word
met die Keniaanse samelewing en sodoende tot die ekonomie van die land kan bydra. Bid vir
God se wysheid om die regeringsleiers te lei in 'n haalbare oplossing wat voordelig sal wees
vir beide die Keniane en die vlugtelinge in die land.
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VRYDAG: 24 JUNIE 2022
ETHIOPIë – TIGRAY KRISIS
Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil
tot die bedreiging verby is. (Psalm 57:2).
Ethiopië is die derde grootste gasheerland vir vlugtelinge in Afrika, die tuiste van meer as
924,000 vlugtelinge en asielsoekers - hoofsaaklik van Suid-Soedan, Somalië en Eritrea. In
2021 is twee groot vlugtelingkampe vir Eritreërs verlate agtergelaat nadat dit geplunder en
vernietig is. Meer as 100 mense, insluitend kinders, is aan die begin van 2022 dood nadat 'n
reeks lugaanvalle kampe in die Tigray-streek getref het.
Kom ons bid:
Roep God aan om vrede en blywende stabiliteit in die Tigray-streek te bring. Vra God om
kwesbare kinders te beskerm wat aan moeilike toestande blootgestel word en trauma ervaar.
Vra die Trooster om Homself aan weeskinders te openbaar wie se ouers deur geweld van
hulle weggeneem is. Bid vir die Here se voorsiening vir vlugtelingkinders wat vêr van die huis
af is en van hul gesinne geskei is.
SATERDAG: 25 JUNIE 2022
ZA'ATARI – JORDANIë
Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te
drink; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My gehuisves… (Matteus 25:35).
Za'atari is geleë in die noorde van Jordanië en is die wêreld se grootste kamp vir Siriese
vlugtelinge. Dit is in 2012 opgerig om mense te akkommodeer wat weens Sirië se
burgeroorlog gevlug het. Dit huisves meer as 78,000 Siriese vlugtelinge en het ontwikkel tot
'n informele stad wat hospitale, skole, winkels, dienste en administratiewe geboue insluit.
Kom ons bid:
Bid dat Christendokters en -onderwysers sal reageer op die oproep om in hierdie
vlugtelingkamp te werk en uit te reik. Vra God om die harte van baie vlugtelinge te laat hunker
na die hoop wat net in Hom gevind word. Bid dat die evangelie in hierdie vlugtelingkamp
gedeel sal word en dat Christelike hulpbronne maklik toeganklik sal wees vir soekers na die
Waarheid.
SONDAG: 26 JUNIE 2022
AZRAQ - JORDANIë
Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy
het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om Hom te
soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie…
(Handelinge 17:26-27).
Die Azraq-kamp is in April 2014 geopen om die groot toestroming van Siriese vlugtelinge te
ontvang wat in Jordanië aangekom het op soek na veiligheid. Meer as 80 persent van
vlugtelingkinders by die Azraq-kamp is by skole ingeskryf en meer as 350 formele winkels
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wat gelykop deur vlugtelinge en die gasheergemeenskap besit word, het oopgemaak om
bestaansgeleenthede en selfstandigheid te bied.
Kom ons bid:
Prys God vir die geleenthede vir vlugtelinge om onafhanklik te wees. Bid vir die Here se
voorsiening om hul besighede te laat groei en sodoende by te dra tot die ekonomie van die
gasheerland, Jordanië. Bid vir wysheid vir kruiskulturele werkers en plaaslike pastore om hul
hulpbronne op 'n wyse manier aan te wend en sodoende in vlugtelinge se behoeftes te
voorsien.
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