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Liewe gebedsvriende

Sedert Desember 2020, het drie massa-ontvoerings van 
skoolkinders in Nigerië plaasgevind. Die mees onlangse 
het op Vrydag, 26 Februarie, in die staat Zamfara 
plaasgevind, waar 317 meisies deur gewapende mans 
ontvoer is; hulle is genadiglik sedertdien vrygelaat. ’n 
Week vantevore is 27 leerders, drie personeellede en 12 
van dié se gesinslede deur ’n gewapende bende, wat op 
die Government Science Secondary School in die Kagara-
distrik van die staat Niger toegeslaan het, ontvoer. Die 42 
ontvoerdes is ná ’n beproewende tydperk van 10 dae 
vrygelaat. In ’n ander geval is 27 tienerseuns óók 
vrygelaat nadat hulle by hulle skool ontvoer is.

Tot onlangs is ontvoerings soos hierdie hoofsaaklik deur 
jihadiste, wat reeds vir tien jaar insurgensie in die noord-
ooste van die land bedryf, uitgevoer – in 2014 het die 
ontvoerding van 276 meisies in Chibok wêreldwyd 
woede ontlok. Die stygende voorkoms van, sowel as die 
plekke waar aanvalle geloods word, dui egter daarop dat 
opportunistiese, kriminele bendes ontvoerings gebruik 
om hulle inkomste deur middel van lospryse aan te vul. 
Hierdie toedrag van sake maak Nigerië een van die 
gevaarlikste lande vir skoolkinders.

Volgens die Internasionale Komitee van die Rooi Kruis 
(IKRK), het Nigerië die grootste voorkoms van vermiste 
persone in 2020 gehad. COVID-19 het die soektog na 
vermiste persone bemoeilik – groot groepe mense wat 
kon deelneem aan die soektogte, is in hulle voorneme 
ontmoedig; boonop is maatreëls wat reis beperk ingestel 
en het dus soektogte oor groter geografiese gebiede 
belemmer.

Volgens die Verenigde Nasies se Kinderfonds (Unicef), is 
Nigerië ’n “land van jongmense” – 46% van die bevolking 
is jonger as 15 en na raming word 7 miljoen babas elke 
jaar gebore. Kinders in Nigerië maak deel uit van die 
kwesbaarste groep mense in die land – dié wat ontvoer 
word, loop gevaar om deur militante groepe as 
kindersoldate gebruik te word, of verhandel te word. In 
Matteus 19:14 staan daar geskryf: “Maar Jesus het gesê: 
‘Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder 
om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die 
hemel is juis vir mense soos hulle.’” Studies toon aan dat 
kinders tussen die ouderdomme van 4 en 14, meer 
ontvanklik vir die evangelie is as enige ander 
ouderdomsgroep. Sommige noem dié demografiese 
groepering die “4/14-venster”. Gebeure soos dié alte 
gereelde ontvoerings in Nigerië is ’n aanslag op ’n groot 
geskenk van God – KINDERS!

Bid asseblief saam met ons vir Nigerië.

“Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, 
hy is die belangrikste in die koninkryk van die 

hemel. En wie so ‘n kindjie in my Naam 
ontvang, ontvang My.” (Matteus 18:4-5)


