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Liewe gebedsvriende
Spanning tussen die Oekraïne en Rusland het die afgelope 
dae toegeneem en vrese laat ontstaan dat die gewapende 
konflik tussen die Oekraïense magte en pro-Russiese 
separatiste in die ooste van die land opnuut sal vlamvat. 
Die Oekraïne en separatist het in 2015 en in 2020 verskeie 
wapenstilstand- en vredesooreenkomste bereik, maar die 
voorwaardes is nie deur een van die twee partye volledig 
nagekom nie en het gevolglik tot die huidige eskalasie 
gelei. Rusland en die Oekraïne het talle beskuldigings met 
betrekking tot verskillende gevegte oor en weer geslinger. 
Dmitry Peskov, woordvoerder van die Kremlin, het in ’n 
televisie-onderhoud gesê: “Niemand beplan om oorlog te 
voer nie en oor die algemeen aanvaar niemand die 
moontlikheid van so ’n oorlog nie…” Kommer oor die 
moontlikheid dat ’n enkele voorval ’n veel groter 
streeksoorlog kan aanwakker, bly ’n werklikheid ten                          
spyte van die versekering dat dit nie die geval is nie.
Betrekkinge tussen die twee lande het dramaties 
agteruitgegaan in 2013/14, toe massa-betogings 
uitgebreek het nadat die Oekraïense regering besluit het 
om die ondertekening van ’n ooreenkoms met die 
Europese Unie (EU) op te skort en eerder nouer bande 
met Rusland en die Eurasiese Ekonomiese Unie na te jaag. 
Verder is die pro-Russiese president, Viktor Janoekovitsj, 
ontsetel en Rusland het die Oekraïne se Krim-streek 
geannekseer, na afloop van ’n plaaslike referendum 
waartydens inwoners van die Krim-streek ten gunste 
daarvan gestem het om weer by Rusland ingelyf te word 
(alhoewel hierdie referendum oor die algemeen nie 
internasionaal erken word nie.

Die meestal Russies-sprekende Oekraïense provinsies, 
Donetsk en Lugansk in Donbas, het in Mei 2014 
onafhanklikheid as twee afsonderlike volksrepublieke 
verklaar, te midde van landwye onrus in die nasleep van 
die opstand wat die sentrale regering in Kiëf omvergewerp 
het. Daar word beraam dat die voortslepende konflik reeds 
die lewens van 14,000 mense geëis het, met slagoffers van 
beide kante. Separatistiese leiers is glo besig om voor te 
berei om ’n openbare beroep op die Russiese president, 
Vladimir Poetin, toe doen oor die toekoms van hierdie 
meerderheid Russies-sprekende streke.
Die Oekraïne is die tuiste van 43 miljoen mense. Volgens ’n 
sensus wat in 2001 in die Oekraïne gedoen is, identifiseer 
agt miljoen mense as etniese Russe; dis sowat 17,3% van 
die bevolking. Die voortslepende konflik het ’n geweldige 
breuk tussen Oekraïners en Russe veroorsaak – insluitend 
onder gelowiges in die Kerk in die Oekraïne. 
Volgens Joshua Project bely 73% van die bevolking dat 
hulle Christene is. Ongeveer 67,3% van die bevolking hang 
een of ander vorm van Ortodokse Christenskap aan en 
3,6% is Evangelies. ’n Kontakpersoon van INcontext in die 
Oekraïne het spesifiek gevra vir gebed vir eenheid oor 
verskillende denominasies heen. Johannes 13:35 sê:                        
“As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels 
van My is.” Die antwoord op enige konflik is liefde en liefde 
is die grootste getuienis van ons geloof in Christus vir 
diegene om ons.
Bid asseblief saam met ons vir die Oekraïene. 

“’n Verdeelde Kerk sal nooit ‘n gebroke nasie kan 
heelmaak nie.” (Samuel Rodrigu


