
 3-9 Apr 
Brasilië: Loof die Heer vir al 
die projekte wat die  
afgelope tyd voltooi is. Bid 
steeds vir ons voortgesette 
projek – Light in Amazonia – 
wat noodsaaklike  
geestelike en sosiale hulp 
aan die oewergemeenskappe 
langs die Amasonerivier gee.  

Peru: Ons het ’n projek, End 
to End Peru, wat gemik is 
om inheemse gemeenskappe 
met die Bybel te bereik. Bid 
vir God se seën op hierdie 
werk wat evangelisasie en 
Bybelbetrokkenheid  
aanmoedig. 

 10-16 Apr 
Ecuador: Die Bybelgenoot-
skap se doelwit is om te  
verseker dat die Woord aan 
almal beskikbaar en toeganklik 
is, ongeag hul vermoë. Bid vir 
ons Bybelvertalingsprojek in 
die Gebaretaal van Ecuador, 
dat dit die Bybelbehoeftes van 
Dowes sal aanspreek.  

Chili: Bid vir ons projek om 
die Ou Testament in  
Mapudungun vir die Mapuche 
mense te vertaal. Ons hoop 
dat die waarheid van God se 
Woord hulle sal vertroos en 
vrede sal bring te midde  
uitgebreide geweld.  

 17-23 Apr 
Argentinië: Sommige  
pastore en gemeenteleiers 
hier is swak toegerus om 
die Woord doeltreffend te 

verstaan as gevolg van die 
gebrek aan onderrig in die 
bybelse tale, Hebreeus en 
Grieks. Bid vir ons pogings 
om ’n bestaande kursus uit  
te brei wat hierdie gebrek in 
ons land sal aanspreek.  

Bolivia: Baie Venezolaanse 
vlugtelinge wat op soek is na 
beter geleenthede, het gekies 
om Bolivia hulle tuiste te 
maak. Armoede en hopeloos-
heid is ’n groot probleem in 
die gemeenskap. Bid vir ons 
projek, Words of Hope for the 
journey; en dat die  
beskikbaarmaking van Bybels 
en Bybelgedeeltes hoop en 
bemoediging sal bring.  

Uruguay: Die behoeftes van 
jongmense en kinders hier is 
as ’n prioriteit geïdentifiseer. 

Bid vir ons projekte,  
insluitende die Grow and  
Learn-projek wat daar-
op gemik is om kinders in 
Sondagskole toe te rus met 
Bybelgedeeltes. Bid ook vir 
ons ander projek vir kinders, 
Draw my own Bible.  

 24-30 Apr 
Colombia: Bid vir al ons 
verskillende projekte, veral  
dié wat op die inheemse 
Wayúu gemeenskappe fokus. 
Bid dat ons bybelse materiaal 
en opleiding aan die kinders 
van hierdie gemeenskappe 
sal kan voorsien. Dra die 
nuwe vertaling van die  
Wayuunaiki Nuwe Testament 
in gebed op.  

Paraguay: Dank God vir die 
behoeftes wat deur ons projekte 
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aangespreek word, veral die 
voortgesette werk met die 
oewergemeenskappe in die 
riviergebied. Bid vir die spesiale 
opleiding wat daar aan die 
leiers en lede van die  
gemeenskap gegee word.  

Venezuela: Bid dat ondanks 
die afname in hulpbronne 
die werk van die plaaslike 
Bybelgenootskap sal floreer 
sodat die beskikbaarstelling en 
toegang tot God se Woord sal 
voortgaan en steeds hoop en 
lig vir die volk sal bring.

 1-7 Mei 
Noord-Korea: Die Woord 
van God is nie toeganklik vir 
die mense wat hier bly nie. 
Bid dat daar ’n wonderbaar-
like ingryping sal wees sodat 
Noord-Koreane die geleentheid 
sal kry om die Bybel te lees.

Suid-Korea: Bid dat die 
jeug hier sal voortgaan om 
Christenskap en die Bybel aan 
te gryp, ondanks die afname in 
belangstelling in hierdie  
ouderdomsgroep. Bid dat  
God sal voortgaan om deure 
oop te maak en harte sal 
aanraak vir sy koninkryk in die 
jare vorentoe.  

Japan: Bid vir die Christene 
hier en dat daar in hulle Bybel-
behoeftes voorsien sal word. 
Bid veral vir die geestelike be-
hoeftes van die Dowes en dat 
ons hulle sal kan ondersteun 
deur die vertaling van die Bybel 
in Japannese Gebaretaal.  

 8-14 Mei 
China Vennootskap:  
Volgens ’n nie-amptelike  
beraming is daar ongeveer 100 
miljoen Chinese Christene. Die 
Bybel is dringend nodig om die  

behoeftes van hierdie  
Christene asook die bykans 
een miljard Chinese wat nog 
nie van God of die Bybel 
gehoor het nie, aan te spreek. 
Bid dat daar genoeg Bybels 
sal wees om Bybelwerk te 
ondersteun. 

Mongolië: Bid vir ons projek 
om die Bybel in die Mongoolse 
‘Standard Version’ te vertaal, 
asook vir die projek om die 
behoeftes van die blindes deur 
die Braille Bible Project aan 
te spreek. Bid spesifiek vir die 
aankoop van bekostigbare 
papier vir hierdie doel.

Singapoer: Bid steeds vir 
Christene en Bybelwerk hier 
en dat die Woord van God sal 
voortgaan om ’n ewige impak 
in hierdie deel van Asië te hê.  
 
Nepal: Prys die Heer vir die 
projekte wat ons gebruik om 
die lewens van die mense in 

ons land deur God se Woord 
te verander. Bid vir ons  
projekte om die dowe Nepa-
lese gemeenskap deur die 
Woord van God te bereik deur 
die vertaling van Bybelgedeel-
tes in Nepalese Gebaretaal.  

 15-21 Mei 
Maleisië: Bid dat ons die 
Bybel kan versprei onder  
Maleisiërs wat nog nie  
voorheen met die Woord van 
God te make gehad het nie. 
Bid steeds vir ons  
vertalingsprojekte, vir meer 
aanlyn interaksie met die Bybel 
namate hierdie medium groei, 
asook vir ruim donasies. 

Mianmar: Bid vir die projek, 
in samewerking met plaaslike 
kerke, om ’n geletterdheids-
program waarna geluister 
word, te implementeer. Daar 
word gehoop om met hierdie 
projek die Bybel en Bybelge-
deeltes aan alle taalgroepe 
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en mense met verskillende 
geletterdheidsvlakke beskik-
baar te stel. 

Thailand: Bid dat die projek 
om die Woord van God ver-
staanbaar te maak aan ’n nuwe 
geslag van Thailanders sukses-
vol sal wees. Bid ook vir ons 
werk om die Bybel in Thaise 
Gebaretaal te vertaal sodat ons 
die Dowes kan bereik.

 22-28 Mei 
Kambodja: Prys die Heer 
dat Christenskap steeds 
geleidelik groei in Kambodja. 
Bid vir ons verskillende  
projekte wat geletterdheids-
klasse en vertalingswerk 
insluit. Bid spesifiek vir die 
projek om aan die kerke die 
Khmer Studiebybel te voor-
sien, wat ’n dieper begrip van 
die Woord sal bevorder. 
 
Laos: Vryheid van geloof is 
baie beperk hier. Bid vir ons 
werk met die kerke en dat 
die span met geloof en durf 
bemoedig sal word om God  
se wil te volbring.

Viëtnam: Bid steeds vir die 
voortgaande poging om ’n  
Viëtnamese Studiebybel die 
lig te laat sien. Dit sal  
Viëtnamese predikers,  
evangeliste en lekepredikers, 
wat geringe toegang tot 
formele bybelse onderrig het, 
help. Bid dat God hierdie  
Bybel sal seën en dat die 
mense se kennis van die 
Woord sal verdiep. 

 29 Mei – 4 Jun 
Finland: Bid steeds vir ons 
werk hier plaaslik en spesifiek vir 
ons betrokkenheid by  
wêreldwye vertalingsprojekte. 
Prys die Heer vir die baanbreker 

vertaling van die Nuwe  
Testament in moderne Fins wat 
gemik is op slimfoongebruikers 
en wat fokus op die ervaring  
van die eindgebruiker. Die  
vertaling is in 2020 voltooi. 

Noorweë: Dank God vir die 
projekte wat ons die laaste 
ruk suksesvol kon voltooi. 
Prys die Heer vir die  
Christene wat hier woon en 
bid dat ons die Bybel in  
geskikte formate beskikbaar 
kan maak om so in hul  
Bybelbehoeftes te voorsien.  

Swede: Prys die Heer vir al 
die Bybelwerk wat hier gedoen 
is en die verhoudinge wat oor 
die jare met die kerke gebou is. 
Die Christelike geloof voer tans 
’n opdraande stryd hier. Bid 
dat God geloof in ons land sal 
aanvuur.  

 5-11 Jun 
Denemarke: Bid steeds dat 
die Bybel ’n ewige impak op 
ons burgers sal hê en dat ons 
vertalings Bybelbetrokkenheid 
sal bevorder. Bid vir ’n  
hernude waardering van die 
Woord van God. 

Faroëreilande: Prys die 
Heer vir die werk wat reeds 
hier gedoen is. Bid dat ons sal 
kan voortgaan om Bybels aan 
Christene te voorsien, te  
midde veranderende Bybel- 
behoeftes, sodat hulle geloof 
versterk sal word. Bid ook vir 
ons publikasieprojekte en dat 
ons die Woord in geskikte 
formate beskikbaar kan stel.  
 
Ysland: Bid steeds vir ons 
verhoudinge met die Kerk in 
Ysland en dat die Yslanders 
steeds die waarheid van die 
bybelse boodskap sal bly 

soek. Bid vir ons werk onder 
jongmense en kinders. 

 12-18 Jun 
Frankryk: Bid vir ons mense 
– dat hulle belangstelling in die 
waarheid van die Bybel weer 
sal opvlam en dat ons  
in hulle Bybelbehoeftes sal 
kan voorsien sodat dit  
Bybelbetrokkenheid sal  
aanmoedig. 
 
Portugal: Dank God vir 
alles wat in ons land bereik 
is danksy Bybelwerk. Bid dat 
ons nie die pas sal verslap nie 
maar steeds aan nuwe  
maniere sal dink om gesinne 
toe te rus, om Bybel- 
betrokkenheid te bevorder.  
Bid dat ons werk ’n groot 
impak sal hê. 

Spanje: Prys die Heer vir die 
verhouding wat oor die jare met 
die Kerk in Spanje gebou is. 
Bid dat ons Bybels in geskikte 
formate en vertalings sal kan 
voorsien. 

 19-25 Jun  
Skotland: Soos die geval in 
baie ander lande, is hier  
heelwat uitdagings wat  
Christenskap en  
Bybelbetrokkenheid in die 
gesig staar. Bid dat ons 
innoverende maniere sal vind 
om die boodskap van Christus 
by ’n nuwe geslag Skotte tuis 
te bring en dat God se Woord 
weer in hul harte sal brand. 
 
Engeland en Wallis:  
Dra ons werk as ’n Missie  
Hulpbronsentrum in gebed  
op. Bid ook vir die werk wat 
nodig is om die Chinese  
Studiebybel, wat tot dusver  
net in China beskikbaar is, 
aan te pas om die groeiende 
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behoefte vir ’n Studiebybel 
by Chinese Christene in die 
diaspora aan te spreek.  

Noord-Ierland: Deur God  
se genade kon ons ons  
aktiwiteite in lyn bring met 
Wêreldbiddag 2022 wat  
vanjaar op ons deel van die 
wêreld fokus. Bid dat God 
ons sal help om nuwe gehore 
te bereik en om Bybelbe-
trokkenheid te bevorder deur 
ons skakeling met verskeie 
organisasies in die aanloop tot 
die geleentheid. 
 
Republiek van Ierland:  
Dank God vir die voorsiening 
van die nodige hulpbronne  
om Bybelwerk in ons land te 

doen. Terwyl ons werk om  
die Bybel te produseer en die  
bybelse storie te vertel, bid ons 
dat die beste liefdesverhaal wat 
nog ooit geskryf is, ’n groot 
impak sal hê.  

 26 Jun – 2 Jul 
België (Frans): Bid vir die 
werk van die Franstalige  
Belgiese Bybelgenootskap  
wat toegewyd is om in  
Bybelbehoeftes van die Frans- 
sprekende Belge te voorsien. 
Bid dat die waarheid van God 
se Woord die harte van die 
mense wat hier woon sal deur-
dring en dat dit ’n blywende 
verskil in hul lewens sal maak. 

Switserland: Dank God vir 

die seëninge van genade,  
vrede en hulpbronne wat hy 
oor die jare heen voorsien het. 
Bid dat ons onverpoosd met 
ons werk sal kan voortgaan en 
dat ons in die Bybelbehoeftes 
van die Switsers sal kan voor-
sien. Bid ook vir ons personeel 
en ondersteuners. 

Nederland en Vlaandere: 
Bid vir ons werk, veral onder 
kinders. Bid spesifiek vir die 
saad wat geplant word deur 
Bible Basics, ’n program wat 
vir Sondagskole ontwikkel is 
en wat gratis in Nederlands en 
Engels beskikbaar is. Bid dat 
dit later in die lewens van die 
kinders sal vrug dra. dS
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