
 3-9 Jul 
Oostenryk: Die kerkby-
woningsyfer is besig om te 
daal. Bid dat Oostenrykers 
opnuut die belangrikheid 
van die Bybel in hul alle-
daagse lewe sal besef. Bid 
dat daar in die Bybelbe-
hoeftes van die vlugtelinge 
en asielsoekers in die land 

voorsien sal word.

Italië: Bid vir God se  
leiding terwyl ons ’n  
verhouding met die Kerk  
in Italië bou. Bid ook vir 
ons mense wat tydens 
die pandemie baie pyn en 
lyding deurgemaak het, dat 
hulle vertroosting deur God 

se Woord sal vind.

Duitsland: Bid dat ons 
land se mense ’n hernieu-
de liefde vir die Woord 
sal ontdek en dat ons, as 
’n Bybelgenootskap, ons 
verantwoordelikheid sal 
kan nakom om spesiale 
uitgawes van die Bybel aan 
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studente internasionaal te 
voorsien.

 10-16 Jul 
Serwië: Ons vra vir gebed 
vir ons verhouding met 
die Kerk in Serwië. Bid vir 
al ons projekte om in die 
Bybelbehoeftes van ons 
mense te voorsien. Bid ook 
dat ons pogings om ander 
groepe, soos die Roma, 
met ons werk te bereik, 
suksesvol sal wees.

Bosnië-Herzegowina: 
Loof die Here vir  
Bybelwerk wat deur die 
Kroatiese Bybelgenoot-
skap hier gedoen word. 
Dank God dat die mense 
toegang het tot die Woord 
en die geleentheid het om 
hul lewens te verander. 

Slowenië: Christenskap 
in ons land beleef tans 
’n terugslag. Bid dat ons 
pogings om die Woord in 
digitale formaat beskikbaar 
te stel, sal help om die 
mense in ons land aan die 
Bybel bekend te stel.

Kroasië: Bid dat ons  
vertaling van die Bybel 
in moderne Kroaties die 
Woord vir ’n wyer groep 
mense toeganklik sal maak 
en dat dit ook Bybelbetrok-
kenheid sal bevorder. 

 17-23 Jul 
Masedonië: Die einde 
is amper in sig vir die 
vertaling van die Nuwe 
Testament in Masedonies 
en ons vra vir volgehoue 
gebed vir die voltooiing 
daarvan. Bid ook vir ons 
vertaling van die Psalms in 

moderne poëtiese  
Masedonies waaraan  
daar ’n groot behoefte is.

Griekeland: Ons loof God 
vir die lang geskiedenis van 
Bybelwerk in die streek. Bid 
dat ons sal kan voortgaan 
om ons mense te dien en 
dat ons Bybelvertalings 
sal kan publiseer wat die 
bepaalde behoeftes van die 
Ortodokse Christene wat 
hier woon sal aanspreek. 

Albanië: Bid vir die 
voltooiing van die Nuwe 
Testament in Gheg, die 
taal wat deur die meeste 
mense hier gepraat word. 
Bid ook vir ons werk onder 
kinders en die jeug.

 24-30 Jul 
Belarus: Bid dat God ons 
sal help om deur middel 
van Bybelverspreiding en 
opvoedkundige programme 
belangstelling in die Bybel 
onder Belarusse aan te 
wakker. Bid ook dat ons 
die spesifieke geestelike 
behoeftes van kwesbare 
kinders sal kan aanspreek. 

Litaue: Die vertaalproses 
van die Litause Bybel het ’n 
paar struikelblokke getref. 
Bid dat die nuwe vertaling 
waaraan daar tans gewerk 
word in die behoeftes van 
al die denominasies in die 
land sal voorsien en dat  
dit wydverspreid aanvaar 
sal word. Bid ook vir die 
vertaling van die Nuwe 
Testament in Litause  
Gebaretaal.

 31 Jul – 6 Aug 
Roemenië: Bid vir meer 

bybelse onderrig en Bybel-
betrokkenheid onder die 
mense. Die hersiening van 
die Cornilescu Bybel is ook 
tans onderweg, sowat 90 
jaar nadat dit vir die eerste 
keer gepubliseer is. Bid 
dat God hierdie poging sal 
seën. 

Estland: Bid dat ons 
groot vordering sal maak 
om bybelse waardes onder 
die mense te vestig. Bid vir 
hulp om ’n nuwe generasie 
toegang tot die Woord te 
gee.

Letland: Bid dat ons effek-
tiewe maniere sal ontwikkel 
om geld in te samel. Bid vir 
die hersiening van die Bybel 
in moderne Letties en dat 
die mense die Woord van 
God sal leer ken en daar-
deur geseën word.

 7-13 Aug 
Hongarye: Bid vir die 
behoeftes van ons dowe 
gemeenskap. Bid ook vir 
ons pogings om ’n visuele 
vertaling van die nuwe 
hersiene Hongaarse Bybel 
wat van die Hongaarse 
Gebaretaal gebruik maak, 
te produseer. 

Moldawië: Bid dat ons 
ekonomiese situasie sal 
verbeter aangesien mense 
sukkel om te oorleef. Bid 
vir ons strategiese visie 
en dat ons sal groei en 
Bybelbehoeftes sal kan 
aanspreek. 

Bulgarye: Bulgare se 
vervreemding van die 
Bybel asook die moeilike 
ekonomiese en politiese 
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situasie maak Bybelwerk 
onder die mense van  
die land moeilik. Bid vir  
die hersiening van die  
Bulgaarse Protestantse 
Bybel en dat die werking 
van God se hand hierin 
sigbaar sal wees.

 14-20 Aug 
Oesbekistan: Bid vir 
die Bybelwerk wat in baie 
moeilike omstandighede 
in ons land plaasvind. Bid 
vir die ontwikkeling van ’n 
wettige Bybel-app wat baie 
burokratiese rompslomp 
sal moet omseil en wat 
mense sal help om die  
Bybel te geniet sonder 
vrees vir vervolging.

Tadjikistan: Bid dat 
die Christene hier sterk 
sal staan ondanks die 
vervolging wat ervaar 
word en dat God van die 
administratiewe en wetlike 
struikelblokke rondom 

godsdienstige literatuur uit 
die weg sal ruim.

Oekraïne: Daar is wyd 
gekommunikeer oor die 
probleme wat die Oekraïne 
tans in die gesig staar. 
Loof God vir al die  
ondersteuning vir die  
Bybelgenootskap en God 
se hand van beskerming. 
Mag die Bybels wat in  
uitdagende omstandig-
hede versprei word,  
vrugte afwerp.

 21-27 Aug 
Pole: Loof God vir  
diegene wat baie van  
hul Oekraïense bure in 
hul huise verwelkom na 
afloop van die Russiese 
aanvalle. Bid dat daar in 
die Bybelbehoeftes van 
vlugtelinge en burgers 
voorsien sal word. Bid ook 
vir die Bybel wat spesifiek 
vir kinders en jongmense 
gepubliseer is.

Slowakye: Bid vir  
Slowaakse Christene – dat 
hulle harte opnuut na die 
Woord van God sal hunker. 
Bid vir ons beplande 
projekte om materiaal vir 
Dowes te ontwikkel, asook 
om met ’n Bybel in ’n 
baie groot lettertipe in die 
behoeftes van diegene wat 
siggestremd is, te voorsien. 

Tsjeggiese Republiek: 
Loof God vir die Bybel-
genootskap hier. Bid dat 
die Tsjeggiese ekumeniese 
vertaling en ander bybelse 
materiaal in die Bybelbe-
hoeftes van die mense sal 
voorsien. Ons bid dat werk 
onverpoos sal voortgaan. 

 28 Aug – 3 Sep 
Tunisië: Bid dat Bybel-
werk amptelik gevestig sal 
word in hierdie hoofsaaklik 
Moslemland en dat die 
Goeie Nuus meer mense 
sal bereik. 
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Algerië: Bid dat die  
Bybelgenootskap se  
hartsbegeerte om ’n groter 
impak vir God in die land te 
maak ’n realiteit sal word 
en dat hulle die struikel-
blokke sal oorkom. Bid vir 
die Here se wonderbaarlike 
ingryping in hierdie land.

Marokko: Loof God dat 
ons in ’n land kan werk 
wat oor die afgelope paar 
jaar relatief stabiel was. Bid 
dat ons groot vooruitgang 
sal maak in ons Bybelwerk 
wat tot Marokkane se 
voordeel sal wees.

Egipte: Loof die Here  
vir die voorreg om die 
grooste uitgewer van 
Arabiese Bybels in die 
wêreld te wees en om 
die grootste en oudste 
Christengemeenskap in die 
Midde-Ooste te dien. Bid 
dat ons sal kan voortgaan 
om God op die manier te 
dien en dat ons sal help 
om deur ons verskillende 
inisiatiewe bybelse  
waardes by jong kinders  
te vestig.

 4-10 Sep 
Arabies-Israeliese 
Bybelgenootskap: 
Ons Bybelgenootskap is 
bevoorreg om Arabiese 
mense in Israel – wat soms 
in openbare gesprekke oor 
die hoof gesien word – te 
dien. Bid vir ons werk om 
hulle van Bybels en Bybel-
gedeeltes te voorsien. 

Israel: Bid steeds vir  
ons projek om die Ou  
Testament in moderne  
Hebreeus te vertaal.  

Israeli's sukkel om die 
Bybel te verstaan en hierdie 
vertaling sal beslis help dat 
hulle die Bybel met groter 
begrip sal kan lees.

 11-17 Sep 
Libanon: Behalwe vir die 
probleme wat voortdurend in 
die Midde-Ooste heers, het 
die onlangse ekonomiese 
afswaai baie Libanese 
moedeloos gelaat. Bid vir ons 
projekte om hulle te bereik en 
dat God hierdie moeilike tye 
sal gebruik om die mense na 
die lig van sy Woord te bring, 
sodat hulle met hoop gevul 
kan word.

Jordanië: Bid vir die  
uitdagings, insluitend ’n 
regsgeding, wat ons in 
die gesig staar en ons 
bedrywig hede beïnvloed. 
Bid dat ons die mense van 
Jordanië sal kan dien en 
geskikte materiaal vir almal 
beskikbaar kan stel.

Sirië: Siriërs het vir baie jare 
geweldig swaar gekry en 
het ’n desperate behoefte 
aan hoop. Bid vir die 
doeltreffendheid van ons 
projekte wat gemik is op 
traumagenesing en waar-
deur mense wat deur die 
pyn en lyding van oorlog 
geraak is, gehelp kan word. 
Bid dat ons in die geestelike 
behoeftes van ons mense 
sal kan voorsien.

 18-24 Sep 
Turkye: Die aantal  
Christene in hierdie land het 
oor die jare heen aansienlik 
afgeneem. Bid dat ons 
Bybelwerk en spesifiek die 
hersiening van die Turkse 

Bybel, tot ’n herlewing sal 
lei en dat dit bestaande 
Christene sal bemoedig.

Malta: Loof God vir die 
vyfde uitgawe van die Bybel 
in Maltees. Bid dat dit wyd 
gebruik sal word danksy 
die feit dat dit ook digitaal 
bekendgestel is. Dank 
God vir al ons seëninge en 
geleenthede. 

Ciprus: Dank God vir die 
span hier en alles wat ons 
oor baie jare kon vermag. 
Bid dat ons in staat sal 
wees om ons mense op 
nuwe en innoverende  
maniere te dien.

 25 Sep – 1 Okt 
Iran: Bid dat ons  
amptelike Bybelwerk  
sal kan doen sonder  
enige belemmering. Bid 
dat nuwe gelowiges se 
geloof ferm op die Woord 
van God gebou sal word 
en dat hulle aangevuur  
sal wees om die Woord  
in diepte te bestudeer. 

Golfstate: Mense van 
verskillende nasionaliteite 
noem hierdie deel van die 
wêreld hul tuiste. Bid dat 
daar in verskeie tale in die 
Bybelbehoeftes van hierdie 
diverse individue voorsien 
sal word. 

Irak: Bid vir ons projekte 
gemik op traumagenesing 
wat Irakese help om te  
herstel van die impak wat 
die oorlog op hulle het. Bid 
dat ons die oorblywende 
Christene kan bystaan om 
ferm te staan in die geloof. 
Bid dat ons werk sal groei. dS
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