
ALGERIË  

 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevolking: 40,6 milj 
Godsdiens: Moslems 97,3%; Christene 0,3%   
Amptelike taal: Arabies & Berber 
Staatshoof: Pres Abdelaziz Bouteflika 

Algerië is die 10de grootste land in die wêreld & die grootste in 
Afrika sedert Suid-Soedan onafhanklik geword het. Antieke 
Algerië het baie ryke & dinastieë beleef. Berbers is die 
inheemse inwoners van Algerië. Algerië voorsien groot 
hoeveelhede natuurlike gas aan Europa & energie uitvoere is 
die ruggraat van die ekonomie. Algerië het die 16de grootste olie 
reserwes in die wêreld & die 2de grootste in Afrika. Dit het die 
grootste militëre mag in Afrika & meeste van sy wapen word 
vanaf Rusland ingevoer wat ’n belangrike bondgenoot van 
Algerië is. In die 1990’s was daar ’n herlewing onder die 
Kabylies, maar gedurende die laaste paar maande is sendelinge 
uit die land gegooi en kerke gesluit. Daar is 36 onbereikte 
volksgroepe in Algerië. 
Bid asb. : 

• Prys die Here vir die groei van die kerk in Algerië 
sedert die 1990’s. 

• Dat baie Moslems tot geloof in Jesus sal kom ten 
spyte van die onderdrukking van kerke & 
evangelisasie. 

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

 

 
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: 35,3 milj 
Godsdiens: Moslems 99,9%; Christene 0,09% 
Amptelike taal: Arabies & Berber 
Staatshoof: Koning Mohammed IV 
 
 
Marokko word gekenmerk deur ‘n ruwwe bergagtige binneland, 
groot uitgestrekte woestyn gebiede & ’n lang kuslyn al met die 
Atlantiese Oseaan & die Middellandse see langs. Marokkaanse 
kultuur is ’n mengelmoes van Berber, Arabiese, Wes-Afrikaanse 
& Europese invloede. Marokko beweer dat die nie-selfregerende 
gebied van Wes-Sahara sy Suidelike Provinsies is. Marokko het 
die gebied in 1975 geannekseer, wat gelei het tot ’n gorilla 
oorlog tussen inheemse magte tot ’n skietstilstand in 1991.  
Vredes prosesse om die politieke dooiepunt te breek was tot 
dusver onsuksesvol. Die koning het groot uitvoerende & 
wetgewende mag.  Islam is die oorheersende godsdiens.  
Daar is 27 onbereike volkgroepe in Marokko. 

Bid asb. : 

• Dat baie Marokkane drome & visioene van Jesus sal 
hê en na Hom sal draai. 

• Dat die Koning en sy hele familie tot geloof in Jesus 
sal kom. 

• Dat ’n oplossing gevind sal word vir die politieke dooie 
punt & dat vrede in dié gebied herstel sal word. 
 

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

 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevollking: 34,7 milj  
Godsdiens: Moslems 99,9%; Christene 0,05%  
Amptelike taal: Pashto, Dari & Persies 
Staatshoof: Pres Ashraf Ghani 
’n Groot deel van Afganistan se grondgebied bestaan uit die Hindu 
Kush bergreeks, waar die winters baie koud is.  Die noorde 
bestaan uit vrugbare vlaktes, terwyl die suid-weste uit woestyn 
bestaan.  Die land was in die verlede die tuiste van verskeie volke 
& het verskeie militêre veldtogte beleef oa die VSA saam met die 
NAVO-bondgenote sedert 2001. In die laat 1970’s, in ’n reeks 
staatsgrepe, het Afganistan eers ’n sosialistiese staat geword & 
toe ’n Soviet Unie protektoraat.  Dit het die Sowiet-Afgaanse 
Oorlog in die 1980’s teen rebelle begin. Teen 1996 was die 
grootste deel van Afganistan deur die fundamentalistiese 
Islamitiese Taliban oorgeneem wat as ’n totalitêre regime vir 5 jaar 
regeer het. Die Taliban is met geweld deur ‘n NAVO-geleide 
koalisie  verwyder. Daar is 68 onbereikte volksgroepe in 
Afganistan. 

Bid asb. : 

• Vir vrede in hierdie land & dat die Taliban sal uitrafel & 
tot niet gaan. 

• Dat Afgane ontevrede sal raak met Islam & begin soek 
na die waarheid & Jesus sal vind. 
 

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

 

 
Geneem uit World Fact Book 

Bevolking: 8,3 milj 
Godsdiens: Joods 75,4%; Moslems 16,7%; Christene 1,5%;  
Amptelike taal: Hebreeus & Arabies 
Staatshoof: Pres Reuven Rivlin   

Israel se ekonomiese & tegnologiese sentrum is Tel Aviv, terwyl 
die setel van die regering & verklaarde hoofstad Jerusalem is.  
Die staat se oppermag oor Jerusalem word nie internasionaal 
erken nie.  Israel is al binne-geval en oorheers deur baie 
verskillende nasies. Gedurende die 19de eeu, was daar ’n 
nasionale ontwaking onder die Jode wat gelei het tot die stigting 
van die Zioniste beweging in die diaspora & immigrasie na die 
Ottoman- & later Brits-Palestina. In 1947 het die VN ’n Verdelings 
Plan vir Palestina aanvaar, waarin  onafhanklike Arabiese & 
Joodse state aanbeveel word & ’n internasionale Jerusalem. Die 
plan is deur die Joodse Agentskap aanvaar maar verwerp deur 
die Arabiere. In die daarop volgende jaar het die Joodse 
Agentskap die onafhanklikheid van Israel aangekondig. In die 
Arabies-Israeli oorlog van 1948 het Israel die Mandaatgebied 
oorgeneem terwyl die Wes Bank & Gaza deur die Arabiese state 
beheer is. Daar is 41 onbereikte volksgroepe in Israel 

Bid asb. : 

• Dat die Jode sal besef dat Jesus Christus die 
Verlosser is wat hulle nog altyd verwag het. 

• Dat Here Homself aan die Moslems sal openbaar deur 
drome & visioene & dat baie Hom as Heer & Verlosser 
sal aanvaar. 

“Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die 
Lam!” (Open 7:10) 
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