
 1-8 Jan 
Guinee: Prys die Heer vir alles 
wat ons in moeilike omstan-
dighede kon vermag en bid 
dat Hy ons verder sal toerus 
om in die Bybelbehoeftes van 
ons mense te voorsien. Bid vir 
die voltooiing van die Bybel in 
Toma en dat ons pogings om 
ongeletterdheid aan te spreek, 
suksesvol sal wees.
 
Mali: Dank God vir die voorreg 
om in ons land te kan werk. 
Bid vir ons projek om die 
Woord in Malinke te vertaal 
sodat die mense God in hulle 
taal kan hoor praat. Bid ook 
vir ons werk om geletterdheid 
te bevorder asook vir die 
hersiening van die Protestantse 

Bambara Bybel. 

Senegal: Bid vir ons werk  
in ’n land waar 65% van die 
bevolking ongeletterd is. Bid vir 
ons projek om die Nuwe Testa-
ment in Mandjak te vertaal om 
so ook Mandjaksprekendes te 
help om die Woord van God 
beter te verstaan. 

 9-15 Jan 
Gambië: Dank God vir die ge-
leenthede wat ons het om deur 
middel van verskeie projekte 
na ons gemeenskappe uit te 
reik. Bid dat God sal voortgaan 
om ons te seën en ons sal help 
om maniere te identifiseer hoe 
ons ’n verskil in ons land kan 
maak. 

Liberië: Ons vra vir voort-
durende gebed vir die eerste 
volledige Bybel in Dan (Gio). 
Dansprekendes, veral diegene 
wat nie Engels kan praat nie, 
wag in spanning vir hierdie 
Bybel. Bid vir die voltooiing  
van die projek om die Ou 
Testament in Mann te vertaal, 
asook vir die hersiening van die 
Nuwe Testament. 

Sierra Leone: Die mense  
van Sierra Leone herbou  
nog steeds hul lewens na ’n 
aantal tragiese gebeure die 
afgelope paar jaar. Ons vra 
dus vir gebed vir ons trau-
magenesingprojekte. Bid ook 
vir die vertaling van die Nuwe 
Testament in Sherbro.
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 16-22 Jan 
Burkina Faso: Dank God dat 
die Nuwe Testamente in Lyélé 
en Bissa so goed ontvang is. 
Bid vir die vertaling van die  
Ou Testament, die Deutero-
kanonieke Boeke asook die 
hersiening van die Nuwe  
Testament in albei tale. 

Ghana: Dank God vir die 
voorreg om ons mense te kan 
dien en dat ons ’n verskil kan 
maak. Bid vir ons werk, veral 
vir ons projek om Bybelma-
teriaal aan kinders tussen die 
ouder domme van ses en 12 
beskikbaar te maak. 

 23-29 Jan 
Benin: Bid vir Gunsprekendes 
in ons land wat gretig wag vir 
die vertaling van die volledige 
Bybel in hul taal. Bid ook vir  
ons geletterdheidsprojek. 
Ongeletterdheid is ’n struikel-
blok wat baie mense eers moet 
oorkom voor hulle die Woord 
van God in hulle eie taal kan 
lees. 

Niger: Hierdie land is bekend 
vir sy probleme rakende 
opvoeding en geletterdheid. 
Bid dat die geletterdheidsyfer 
sal ver beter sodat mense die 
waarheid in die Woord van 
God sal kan lees en leer ken. 

Nigerië: Ons is ’n digbevolkte 
land. Bid dat almal in vrede sal 
saamleef en die ware God sal 
leer ken. Bid dat ons politieke, 
kerk- en ander leiers, wat 
soveel invloed op ons mense 
het, sal kan dien. 

Togo: Ons prys God vir die 
vordering wat ons gemaak het 
met die voortgaande projek om 
die Ou Testament in Lama te 
vertaal. Bid vir die vertalers wat 

aan hierdie vertalingsprojekte 
werk, asook vir God se seën 
oor ons geletterdheidsprojekte. 

 30 Jan-5 Feb 
Tsjad: Die mense van Tsjad 
gaan al vir jare gebuk onder 
grootskaalse sosio-ekono-
miese probleme. Bid dat die 
Woord van God ’n vertroosting 
in moeilike tye sal wees en  
dat baie mense danksy ons 
projekte die Woord van  
God sal leer ken.

Gaboen: Mense in Gaboen is 
desperaat vir die Woord in hulle 
eie taal. Bid vir ons projek om 
die Ou Testament in Yinzebi te 
vertaal, asook vir die vertaling 
van die Bybel in die Fang en 
Omyéné tale. 
 
Sahelprojek: Bid dat die 
samewerkingpogings van 
verskeie organisasies en hul 
droom om die mense van dié 
streek met die Bybel te bereik, 
geslaagd sal wees. Bid ook  
vir die Bybelwerk in Kaap 
Verde, Guinee-Bissau  
en Mauritanië. 

 6-12 Feb 
Kameroen: Bid vir ons  
projek om die langverwagte 
hersiening van die Mungaka 
Bybel te voltooi. Bid ook vir 
ons projek om die Bybel in 
Gude te vertaal. Dit sal die 
eerste volledige Bybel in  
hierdie taal wees. 

Sentraal-Afrikaanse  
Republiek: Die mense hier 
worstel met verskeie kwessies 
soos ongeletterdheid, armoede 
en ’n gebrek aan infrastruktuur. 
Bid vir ons pogings om met  
die Woord van God ’n verskil  
in mense se lewens te maak. 
Bid ook vir die Bybelwerk in  

Ekwatoriaal-Guinee en São 
Tomé en Príncipe. 

Suid-Soedan: Die gewapende 
konflik in hierdie land het ’n 
baie negatiewe invloed op 
geletterdheid gehad. Bid vir die 
bevordering van geletterdheid 
sodat die Woord van God op 
’n nuwe manier aan die mense 
openbaar word. Bid vir die 
vertalings projek van die eerste 
Bybel in Jur Modo. 

 13-19 Feb 
Eritrea: Eritreërs bevind 
hulle al vir lank in ’n situasie 
wat hulle met teleurstelling en 
moedeloosheid gelaat het. 
Die land is steeds grotendeels 
onderontwikkel en is ver agter 
ander lande in hierdie verband. 
Bid vir die jeug van hierdie land 
en dat die Woord van God  
hulle weer met hoop en  
vreugde sal vul. 

Ethiopië: ’n Burgeroorlog is 
steeds besig om ons land te 
verdeel. Bid vir vrede in hierdie 
baie onbestendige streek. Bid 
steeds vir die voltooiing van 
die Amhariese Studiebybel 
wat Ethiopiërs sal help om die 
waarheid van die Woord te 
ontsluit en om nader aan  
God te beweeg. 

Soedan: Die burgers van die 
land wat reeds vir jare onder 
die vernietigende gevolge van 
oorlog gebuk gaan, het ’n 
desperate behoefte aan die lig 
van die Woord van God in hul 
lewens. Bid dat Bybelwerk ’n 
realiteit sal word ondanks al die 
lyding wat tans hier plaasvind.

 20-26 Feb 
Kongo (Brazzaville): Ons 
dank God vir die geleentheid 
om die Ou Testament in  
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Beembe te kan vertaal, ’n 
taal wat regdeur ons land vir 
aanbidding gebruik word. Bid 
vir ons ander vertalingsprojekte 
om vir Téké- en Yakaspreken-
des die Woord van God in hul 
eie hartstaal te bring. 

Kongo (Demokratiese 
Republiek): Bid vir ons 
mense en al die moeilikhede 
wat hulle in die gesig staar. Bid 
vir ons strategiese beplanning 
en die vertaling van die Bybel 
om in hulle Bybelbehoeftes te 
voorsien. 

Tanzanië: Geweld teen 
vroue en kinders wat wydver-
spreid voorkom, is een van 
die grootste probleme in ons 

land. Bid vir die programme 
wat daarop gemik is om 
hierdie situasie te verander en 
dat dit ’n permanente impak 
sal hê. Bid dat die beskik-
baarstelling van die Bybel in 
braille siggestremdes sal help 
om die Woord van God beter 
te leer ken. 

 27 Feb-5 Mar 
Burundi: Bid dat die Faith 
Comes By Hearing-program  
’n groot impak sal hê op die 
mense hier wat van die armste 
in die wêreld is. Ongeletterd-
heid is dus ook ’n groot 
probleem. Bid dat luister-
groepe daartoe sal bydra dat 
meer mense aan die Woord 
bekendgestel word. 

Kenia: Bid dat die volgende 
generasie Keniane, spesifiek 
skoolgaande kinders, met  
die Woord van God toegerus 
sal word. Dit sluit in Bybelver-
spreiding onder kinders met 
siggestremdhede. Bid ook  
vir die Keniaanse Bybel in 
Gebaretaal vir die Dowes  
in die land. 

Rwanda: Bid dat God se 
Woord harte sal verander  
sodat die mense in hierdie  
land vorentoe kan beweeg. 
Bid dat die oudioprogram vir 
traumagenesing die gewenste 
uitwerking sal hê en dat baie 
mense deur die Woord  
vrygemaak sal word van  
die hartseer van die verlede. 
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Uganda: Met God se genade 
het ons vordering gemaak  
met die vertaling van die Nuwe 
Testament in Rufumbira. Bid 
dat ons sal kan voortgaan om 
hierdie mense te help om te 
hoor hoe God met hulle in  
hul hartstaal praat. Bid dat  
ons vertalingsprojekte ook  
die behoeftes van ander  
bevolkingsgroepe sal  
aanspreek. 

 6-12 Mar 
Angola: Dank God vir die 
nuwe vertaling van die Um-
bundu Nuwe Testament wat 
’n ruk gelede bekendgestel is. 
Die ou vertaling van die Bybel 
het verouderde taalgebruik 
terwyl die nuwe Bybel vir alle 
Umbundusprekendes die 
nuwe amptelike en eenvormige 
ortografie gebruik. 

Malawi: Die belangrikheid van 
die gesin as ’n eenheid kan 
nie oorbeklemtoon word nie. 
Bid dat ons Kinderbybels en 
ander materiaal beskikbaar kan 
maak wat die jeug en gesinne 
aanmoedig om op ’n meer 
betekenisvolle manier met die 
Bybel om te gaan. Bid dat dit 
bybelse waardes by hulle sal 
vestig. 

Zambië: Ons vra nederig vir 
gebed vir ons vertalingspro-
jekte. Bid dat die Nyanja ver-
talingsprojek voltooi sal word 
sodat die Bybel in ’n maklik 
leesbare formaat beskikbaar 
sal wees. Bid ook vir ons 
projek om die Tumbuka Nuwe 
Testament te hersien. 

 13-19 Mar 
Madagaskar: Die werk hier 
is nie sonder uitdagings nie en 
daar was onderbrekings wat 
die bekendstelling van die Mal-

gassiese Studiebybel vertraag 
het. Bid dat ons deur middel 
van ons projekte ’n verskil in 
die gemeenskap sal maak. Bid 
vir Bybelwerk op die Comore 
en Mayotte eilande.

Mauritius: Hier was ’n onver-
wagse toename in geweld. Bid 
dat ons programme Mauritiane 
nie net hiermee sal help nie 
maar ook tot hulle geestelike 
welstand sal bydra. Bid vir 
Bybelwerk op Réunion en 
Rodrigues. 

Seychelle: Die land is groot-
liks afhanklik van toerisme en 
die pandemie het ’n hewige 
effek op die ekonomie gehad 
asook die fondse wat vir  
Bybelwerk beskikbaar is. Bid 
dat God sal voorsien terwyl 
daar na alternatiewe fondse  
vir die Bybelsaak gesoek word.

 20-26 Mar 
Botswana: Getrou aan ons 
visie om mense toegang te 
gee tot die Bybel in die taal en 
medium van hulle keuse, ge-
niet die vertaling van die Bybel 
in Botswana Gebaretaal nou 
aandag. Bid dat ons goeie vor-
dering sal maak om die Dowes 
van Botswana so te dien. 

Mosambiek: Die land word 
gereeld deur tropiese siklone 
geteister en staar ook ander 
sosio-ekonomiese probleme in 
die gesig. Bid dat ons in geloof 
ons werk sal voortsit en sal 
help om hoop aan die mense 
te gee. Bid veral vir ons pro-
jekte om die Citshwa Bybel te 
hersien asook die vertaling van 
die Bybel in Cibalke, Ciwute en 
Echuwabo.

Zimbabwe: Bid vir ons voort-
gaande werk om die Bybel in 

die hartstale van die mense 
van hierdie land te vertaal. 
Bid spesifiek vir ons werk aan 
die eerste volledige Bybel in 
Chikunda en die beplande 
eerste Bybel in Zimbabwiese 
Gebaretaal. 

 27 Mar-2 Apr 
Eswatini (Swaziland): 
Ons land het die hoogste HIV/
Vigs-syfer in die wêreld en ons 
vra dat daar gebid word vir ons 
werk onder die jongmense en 
kinders wat hierdeur geraak 
word. Bid vir ons projek om 
’n Studiebybel in Siswati te 
produseer wat tot beter begrip 
sal lei. 

Lesotho: Bid dat ons in al die 
Bybelbehoeftes van die mense 
in die land sal kan voorsien. 
Bid vir ons werk om Bybelsto-
ries wat mondelings oorvertel 
word in die SiPhuthi taal te 
produseer. Dit is steeds die 
beste manier om die Woord 
van God aan die sprekers van 
hierdie taal oor te dra. 

Namibië: Ons het heelwat 
fokusareas wat gebed verlang. 
Die Bybelgenootskap werk 
daaraan om te voorsien in die 
behoefte na Kinderbybels in 
die plaaslike tale van ons land, 
asook nuwe vertalings van die 
Bybel in moderne Oshikwanya-
ma en Oshindonga. 

Suid-Afrika: Loof die Here 
vir die volgehoue onder-
steuning wat ons van ons 
donateurs ontvang ondanks 
moeilike ekonomiese  
omstandighede. Bid dat  
ons fondsinsamelingsprojekte 
van krag tot krag sal gaan en 
bid vir ons vertalingsprojekte 
— beide nuwe vertalings en 
hersienings. dS
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