
SABINA
 MINI GLOSSY OVER VERGEVING

‘Sinds mijn trouwdag heb ik 
maar twee mannen gekust. 
Mijn echtgenoot én de man die 
mijn familie hee�  vermoord.’



Het verhaal van SDOK-grondlegger Sabina 
onthult ons het hart van het Evangelie: 
vergeving. Een vergeving die sterker is 

dan welke haat en welk kwaad dan ook. 
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Ik kan mij nog herinneren dat ik Bheemuda in 
de ogen keek. De Indiase christen was zo ern-
stig mishandeld, dat hij dacht dat hij zijn laat-
ste momenten op aarde beleefde. Hij overleefde 
ternauwernood. Maar toen ik voor hem zat, 
vertelde hij mij dat het elk moment opnieuw 
kon gebeuren. ‘Ja, ik ben zeker bang, maar ik 
kan Christus niet verloochenen. Ik wil juist voor 
mijn aanvallers bidden en ze vergeven.’

Onrecht. Wereldwijd worden christenen ver-
volgd, mishandeld en veroordeeld vanwege 
hun geloof. En steeds opnieuw zijn we getuige 
van hoe ze – net als onze SDOK-grondlegger 
Sabina Wurmbrand – ruimhartig liefhebben en 
vergeven. 

Ik hoop van harte dat deze mini-glossy van 
SDOK je aangemoedigt om – net als vervolgde 
christenen zoals Bheemuda en Sabina – het 
radicale, ontzettend moeilijke, maar ook gene-
zende pad van vergeving in te slaan.

André

Ontdek wat 
vervolgde 
christenen met je 
willen delen op 
www.sdok.nl

Deze mini-
glossy als 
aansporing

André van Grol
directeur van 
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1944, Boekarest, Roemenië. Sabina Wurmbrand 
wordt wakker gemaakt door haar man. Als ze hoort 
wat Richard haar te vertellen heeft, verstijft ze. De 

moordenaar van haar Joodse familie zit in haar 
woonkamer. Even zit ze stil. Dan staat ze op, loopt 

langs haar man de woonkamer in en blijft voor hem 
staan. Hij ziet er zenuwachtig uit: wat zal ze doen? 

Dan heft ze haar armen op… en slaat ze om hem heen. 
Vervolgens kust ze zijn wangen, en samen huilen ze.

Hoe? Hoe kan ze de man die haar familie ombracht in 
haar armen sluiten?

Heb uw 
vijanden

lief
Het leven van Sabina 

Wurmbrand
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