
INDIë  

 
 

Geneem uit Lonely Planet 
 
 

Bevolking: 1 342 milj 
Godsdiens: Hindoes 80,5%, Moslems 14,2%; Christene 2,3%  
Amptelike taal: Hindi & Engels 
Staatshoof: Pres Ram Nath Kovind  

Indië is in die middel van Suid Asië & met sy 1 342 milj mense is 
dit die 2de grootste bevolking in die wêreld.  Indië is oppervlaks 
gewys die 7de grootste land in die wêreld & die grootste in Suid 
Asië. Indië Het die 3de grootste militêre mag & is ook ’n 
kernwapen staat. Indië se ekonomie het die vinnigste groeiende 
ekonomie in die G20 ontwikkelende volke geword in die laaste 
kwartaal van 2014. Sy geletterdheid & ryksom is ook besig om 
te styg, maar die land het baie sosiale & ekonomiese 
struikelblokke soos armoede & korrupsie.  Mense van baie 
verskillende godsdienstige oortuigings woon hier insluitend die 5 
grootste godsdienste nl Christendom, Islam, Hindoeïsme, 
Boeddhisme & Sikhisme. 

Bid asb. : 

• Dat die 1948 onbereikte volksgroepe die Evangelie 
sal hoor & na Jesus sal draai as hul Verlosser. 

• Dat die baie, wat daagliks na Jesus draai, gedissipel 
sal word sodat hul in hul geloof kan groei & op hulle 
beurt weer na ander kan uitreik. 

• Veral vir die Brahman kaste wat die hoogste kaste is 
& baie moeilik om met die Evangelie te bereik.  

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

 
 

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: 163 milj 
Godsdiens: Moslems 86,9%; Christene 0,4% 
Amptelike taal: Bangla & Engels 
Staatshoof: Pres Abdul Hamid 
 
Bangladesj is die 8ste digsbevolkte land. Dhaka is die hoofstad & 
die grootste stad. Die bevolking sluit mense in van verskillende 
etniese groepe & gelowe.  Die Bengaalse Delta is die grootste 
op aarde. Die land het 700 riviere & 8046 km binnelandse 
waterweë. Tussen die 14de & die 18de eeu het die Bengaalse 
Sultan & die Mughal Bengale die streek verander in a 
kosmopolitaanse Islamitiese vorstelike moontheid. Islam is die 
amptelike godsdiens van Bangladesj.  Die Bengaalse Moslems 
maak van die land die wêreldse 3de grootste Moslem-
meerdheids land. Daar is 291 onbereikte volksgroepe in 
Bangladesj. 
 

Bid asb. : 

• Dat die Here Homself aan die Bangladesjies sal 
openbaar deur drome en visioene & dat baie tot 
geloof in Jesus sal kom. 

• Vir wysheid vir die regering om maniere te vind om 
die ekonomie te laat groei & armoede uit te wis. 

• Dat die klein getal Christene sal begin om ‘n inpak op 
hul gemeenskappe te maak. 

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

 
Geneem uit World Fact Book 

Bevollking: 186 milj  
Godsdiens: Moslems 50%; Christene 40%  
Amptelike taal: Engels  
Staatshoof: Pres Mohammadu Buhari 
 
Daar word dikwels na Nigerië verwys as die “Reus van Afrika” agv 
sy groot bevolkin & ekonomie. Met sy 186 milj inwoners is Nigerië 
die digsbevolkte land in Afrika & die 7de meeste in die wêreld.  Dit 
het die 3de meeste jongmense naas Indië & China, met meer as  
90 milj van die bevolking onder 18 jaar oud.  Daar woon 500 
etniese groepe in die land. Die belangrikste groepe is die Housa, 
Igbo & Yoruba. Nigerië word rofweg in die helfte verdeel tussen 
Christene wat meestal in die suide & die Moslems wat meestal in 
die noorde woon. Daar is 98 onbereikte volksgroepe in Nigerië.   
Bid asb. : 
 

• Dat baie Moslems tot geloof in Jesus sal kom, wanneer 
hulle die geloof & liefde van Christene sien. 

• Vir vrede, veral in die noorde & die middelste deel van 
die land, waar Christene & kerke aangeval word. 

• Dikwels word jong Christen meisies, ontvoer & gedwing 
om Moslems te word & met Moslems te trou. Bid dat 
hulle sterk sal staan in hulle geloof & nie sal toegee 
onder die druk om Moslems te word nie. 

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

 

 

 
Geneem uit World Fact Book 

Bevolking: 82 milj 
Godsdiens: Moslems 98%; Christene 0,9%;  
Amptelike taal: Persies  
Staatshoof: Pres Hassan Rouhani   

Iran is die tuiste van die wêreld se oudste beskawing.  Arabiese 
Moslems het hierdie ryk in die 7de eeu verower & die inheemse 
gelowe, Zoroastianisme & Manichaeisme, vervang met Islam. In 
die 15de eeu is ’n verenigde staat weer gevestig. Met die land se 
bekering tot Shia Islam het ’n daar ’n draaipunt gekom in die 
geskiedenis van Iran & Islam. Onder Nadar Shah, was Iran een 
van die sterkste lande in die 18de eeu. Opstand teen buitelandse 
invloed & politieke onderdrukking, het tot die 1979 Rewolusie & 
die tot standkoming van ’n Islamitiese Republiek, onder ’n 
outokratiese “Opper Leier”,  gelei.  Dit word internasionaal berig 
dat Iran se menseregte rekord maar power is.  Sedert die 2000’s 
het Iran se kernprogram kommer begin wek, wat gelei het tot 
internasionale sanksies teen die land. Daar is 86 onbereikte 
volksgroepe in Iran. 

Bid asb. : 

• Prys die Here dat daar berig word dat kerk in Iran die 
vinnigste groeiende kerk in die wêreld is. 

• Dat Christene sterk sal staan in die aangesig van erge 
vervolging. 

• Dat die Here Homself aan Iranese sal openbaar deur 
drome & visioene. 

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