
COLOMBIA  
 

 
 

Geneem uit Lonely Planet 
 
 

Bevolking: 48,6 milj 
Godsdiens:  Christene 94,4% - 82% Katoliek; Etniese 
godsdienste 2,9%; Nie-godsdienstig 2,4%;  
Amptelike taal: Spaans; Staatshoof: Pres Juan Manuel Santos 

Colombia is geleë in die noordweste van Suid Amerika met 
gebiede in Sentraal Amerika.  Die land het sy onafhanklikheid  
in 1819 van Spanje ontvang & het ’n aparte staat in 1831 
geword.  Polarisasie het bygedra tot 170 jr se partypolitiek, 
diktatorskappe & burger oorloë. Baie het ’n wye verskeidenheid 
van geweldadige Marxistiese guerilla-groepe gesteun. Party het 
deel geword van dwelmkartelle wat hulle eie terreurgroepe 
bedryf het. Dit het gelei tot ’n pandemie van sluipmoorde & 
ontvoerings. Regse paramilitêre groepe, wat gevorm is om die 
guerillas te beveg, het hule eie terreur-oorloë geveg. ’n 
Historiese vredesooreenkoms in 2016 het ’n einde gebring aan 
die gewapende stryd. Dit is een van die mees etniese & 
linguisties diverse lande in die wêreld. Ekologies, is dit een van 
die wêreld se 17 mega-diverse lande. 

Bid asb. :  

• Dat Satan se houvas op Colombia gebreek sal word    
                deur te proklameer dat Christus Heer is.  

• Vir moed & getrouheid vir beide plaaslike & buitelanse 
sendelinge wat voortdurend gedreig word met 
ontvoering, moord & afpersing. 

• Prys die Here vir die groei in die aantal Evangeliese 
Christene. 

 “.... dit gaan goed .....met die mens wie se hoop gevesitg is op 
die Here, sy God”. (Ps146:5) 
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URUGUAY  

 
 

Geneem uit World Fact Book 
 

(Skrifaanhalings geneem uit die Bybel 
in Afrikaans 1983-vertaling met 

herformulerings tot en met 1992 © 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

1983, 1992. Gebruik met toestemming. 
Alle regte voorbehou.) 

Bevolking: 3,4 milj 
Godsdiens: Christene 64,7% – Katolieke 54,8%; Nie-gods-
dienstig 27,4%; Etniese godsdienste 6,3% 
Amptelike taal: Spaans; Staatshoof: Pres Tabaré Vázquez 
Uruguay is ’n sovereine staat in die suidooste van Suid Amerika.  
Omtrent 50% van die bevoking woon in die metropolitaanse 
area van die hoofstad & die grootste stad, Montevideo. Uruguay 
is bewoon deur die Charrúa volk vir omtrent 4000 jaar voor die 
Portugese gekom het. Die land het onafhanklikheid van Spanje 
in 1828 verkry. Buiten vir die militêre regime tussen 1973 & 
1985, was daar ’n lang & onafgebroke tradisie van demokrasie 
& burgerlike vryhede. Na baie jare van regse regerings, is ’n 
breë linkse koalisie in 2004 verkies & weer in 2009.  Kerk & 
staat is in 1918 geskei.  Uruguay is die mees sekulêre staat in 
Suid Amerika. Afro-Brasiliaanse Spiritisme is die vinnig 
groeiendse godsdiens in Uruguay. 

Bid asb. : 

• Dat alle godsdienstige misleiding ontbloot sal word & 
die demoniese magte daaragter oorwin sal word. 

• Vir die voordurende groei in Evangliese Pinkster 
kerke. 

• Dat nuwe gelowiges effektief gedissipel sal word & 
dat die kennis van die Woord van God vir alle 
gelowiges belangrik sal wees. 

 “Hy bring die verlossing en niemand anders nie.” (Hand 4:12) 
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PARAQUAY  

 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevollking: 6,7 milj  
Godsdiens: Christene 96,3% - Katolieke 86%; Nie-godsdienstig 
1,65%; Amptelike taal: Spaan & Guarani  
Staatshoof: Pres Alicia Pucheta (tussentyds) 
Paraguay is geleë in Suid Amerika omring deur baie lande. Dit lê 
aan beide kante van die Paraguay Rivier, wat dwarsdeur die land 
loop, van noord na suid. Dit het in 1811 onafhanklik van Spanje 
geword.  Vernietigende oorloë met sy bure van 1864 -70 & 1932 – 
35. Korrupte militêre diktatorskap van 1954-90. Sedertdien het 
ekonomiese & demokratiese hervormings Paraguay stadig 
geherintegreer in die wêreld se politieke & handelsnetwerke. Die 
mees onlangs verkose president, Horatio Cartes, het bedank & 
Alicia Pucheta die Visie President het in die interim oorgeneem. 
Algehele skeiding tussen kerk & staat het in 1992 plaasgevind, 
maar die Katolieke Kerk het nog vêrrykende polieke & sosiale 
invloed. Inwoners beskou hulself hoofsaaklik as “mestizo” 
(gemeng).  

Bid asb. : 

• Dat die okkult-verwante bindinge van baie gode & 
gebruike van die voor-Christelike periode verbreek sal 
word. 

• Vir ‘n geestelike ontwaking & groot sendingvisie in die 
immigrante kerke. 

• Dat die werk onder die inheemse minderheids volke sal 
aanhou vrug dra & dat baie meer tot geloof in Jesus sal 
kom. 

 “U is God. ...Uit u hand kom die mag en die krag.” (2Kron 20:6) 
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ECUADOR  

 

 

 
 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevolking: 16,4 milj 
Godsdiens: Christene 94,5% - Katoliek 80,6%; Nie-godsdienstig 
4,9%;  
Amptelike taal: Spaans; Staatshoof: Pres Lenin Moreno   

Ecuador is ’n demokratiese republiek in die Noordweste van Suid 
Amerika.  Dit sluit ook die Galápagos Eilande in die Stille Oseaan 
in.  Ecuador was voorheen die tuiste van ’n verskeidenheid van 
Amerindiaan-groepe wat geleidelik ingesluit is in die Inca Ryk 
gedurende die 15de eeu.  Die land het onafhanklikheid in 1830 
van Spanje in verkry. Politieke stability was raar; presidente het 
selde 18 maande in hul pos gebly. Die wyer demokrasie het ’n  
politieke stem vir die lang onderdrukte Quichua gegee. Die 
behoefte aan konstitusionele hervorming & politieke verandering 
is duidelik, & Ecuador wil homself in lyn bring met die toenemend 
aggressiewe linkse regerings in ander dele van Suid Amerika.  
Meeste van mense is “mestizo’s” (gemeng). Dit is ’n middel-
inkomste land met ’n ontwikkelende ekonomie. Dit is die tuiste 
van baie endemiese plante & diere. 

Bid asb. : 

• Prys die Here vir die wonderlike impak wat die 
Evangelie op dele van die Quichua’s het.  In 1967 net 
120 gelowiges onder 3 mil mense; nou, meer as 50% .  

• Vir vasberade leiers om die ekonomiese onregverdig-
hede, sosiale probleme & diep gesetelde korrupsie aan 
te spreek.  

• Dat die oerwoud kerke volwasse sal word. 
“Ons redding kom van ons God,….. , en van die Lam!” (Open 7:10) 
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