
PERU  

 
 

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: 31,8 milj 
Godsdiens: Christene 95,5% - Katolieke 81,7%; Nie-gods-
dienstig 2,8%; Amptelike taal: Spaans & Quechua;  
Staatshoof: Pres Martin Vizcarra  

Peru is ’n uiters bio-diverse land met habitate – van droë vlaktes 
tot die pieke van die Andes gebergtes & die tropiese Amazone- 
kom reënwoude. Die land het volle onafhanklikheid van Spanje 
in 1824 ontvang. Dit het ’n lang geskiedenis van diktators & 
onderdrukkende regerings.  Die demokratiese regering tussen 
1980 & 1991 het nie daarin geslaag om die ongelykhede in die 
gemeenskap te hervorm of om die korrupte reg & polisie te 
hanteer nie. 2 geweldadige ekstremiste & Maoiste terroriste 
bewegings het die land op sy knieë gedwing in 15 jr van guerilla 
oorlog waarin 70 000 gesneuwel het. Herstel van die 
infrastruktuur sal baie tyd & geld kos.  Toekomstige regerings 
moet met wysheid optree tov armoede, korrupsie, ekologie & 
voortgesette onstabiliteit in buurlande.  Peru is een van die 
streek se mees voorspoedige ekonomieë & het een van die 
wêreld se vinigste industriële groeikoers.  

Bid asb. : 

• Prys die Here vir sigbare sosio-politieke vooruitgang & 
ekonomiese groei na baie maer & moeilike jare. 

• Vir politieke stabiliteit & ’n stabiele regering, wat in 
staat sal wees om regverdige & sterk beleide te 
implementeer. 

• Vir baie in die Katolieke Kerk om die lig te & vryheid 
van die Bybelse Evangelie te sien. 

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

 
 

Geneem uit World Fact Book 
 
 

Bevolking: 17,9 milj 
Godsdiens: Christene 87,2% - Katolieke 62,15%; Nie-gods-
dienstig 10,5% 
Amptelike taal: Spaans; Staatshoof: Pres Sebastian Piñera 
Chili is ‘n lang smal strook land tussen die Andes in die Ooste & 
die Stille Oseaan in die weste. Sy gebied sluit ’n aantal Stille 
Oseaan-eilande in. Die land het in 1810 onafhanklik geword van 
Spanje. Die sosialiste regering wat in 1970 verkies is, is 
onttroon in ’n bloedige militêre staatsgreep in 1973.  Die 
kontroversiële Pinochet regime het politieke onderwerping & 
ekonomiese verandering ingestel met baie gevalle van 
menseregte vergrype. Hierdie pynlike nalatenskap affekteer die 
land nog baie.  Die referendum & verkiesings neerlae in 1988/89 
het die weg gebaan vir ’n demokratiese regering.  Vandag is dit 
een van Suid Amerika se mees ekonomies & sosiaal stabiele & 
voorspoedige nasies.  Die Katolieke kerk is in 1925 van sy 
amptelike status ontneem, maar het nog ’n sterk invloed op die 
gemeenskap.  

Bid asb. : 

• Vir vergifnis & genade sodat ‘n regverdige & vooruit-
strewende Chili navore kan tree. 

• Vir ‘n vars uitstorting van die Heilige Gees & herle-
wing in die duisende kerke & Pinkster nominalisme. 

• Vir die redding van die onbereikte volksgroepe. 
 “Hy bring die verlossing en niemand anders nie.” (Hand 4:12) 
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BRASILIë  

 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevollking: 207,7 milj  
Godsdiens: Christene 91,4% - Katolieke 72,8%; Etniese godsdiens 
5,4%; Amptelike taal: Portugees;Staatshoof: Pres Michel Temer 
Brasilië is die grootste land in Suid & Latyns Amerika & strek oor 
47,3% van die kontinent se oppervlakte. Dit was bewoon deur 
verskeie volke voor die landing van die Portugese n 1500. Dit het 
sy onafhanklikheid van Portugal in 1822 ontvang. Die outoritêre 
militêre regering tussen 1964 & 1985  het ’n nalatenskap gelaat 
van sosiale ontoereikendheid, burokratiese onbekwaamheid & 
staatsbesit van groot dele van die ekonomie. Veelparty 
demokrasie is in 1985 herstel. Die linkse regering was ambisieus 
in die uitwissing van armoede, sosiale hervorming, fiskale & 
politieke beleide. ’n Sterk anti-korrupsie houding het ’n merkbare 
effek gehad.  Brasilië se ekonomie is die wêreld se 8ste grootste. 
Tot 2010 het Brasilië die wêreld se vinigste groeiende ekonomie 
gehad.  Dis een van die wêreld se hoof broodmandjies & was vir 
die laaste 150 jaar die grootste produsent van koffie.  

Bid asb. : 

• Vir ‘n merkwaardige deurbraak in bekamping van 
misdaad – onwettige dwelmmisbruik & vuurwapen 
moorde is geweldig. 

• Vir diegene wat geestelike gebind is om deur Jesus 
bevry te word  – baie beoefen beide Spiritisme & 
Katolisime. 

• Vir dissipilering van lidmate & herlewing in Evangeliese 
Kerke.  

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

 

 

 
 
 

Geneem uit World Fact Book 

Bevolking: 32,4 milj 
Godsdiens: Christene 84,5% - Katolieke 71,1%; Nie-godsdienstig 
12,2%; 
Amptelike taal: Spaans; Staatshoof: Pres Nicolas Maduro   

Dit is ’n land op die noordkus van Suid Amerika, met  ’n deel op 
die kontinent & ’n groot aantal klein eilandjies in die Karibiese 
See. Die land het sy onafhanklikheid van Spanje in 1821 verkry & 
het ’n aparte staat in 1830 geword.  ’n Reeks rewolusies & erge 
diktatorskappe het in 1958 tot ’n einde gekom. Vir dekades was 
dit ’n stabiele demokrasie. Ekonomiese stres & ontnugtering met 
‘n korrupte regering het egter tot ’n aantal opstande & politieke 
staatsgreeppogings gelei, wat uiteindelike suksesvol was in 1998 
onder leierskap van Chavez. Olie is in die vroeë 20ste eeu ontdek 
& vandag het Venezuela die wêreld se grootste bekende olie 
reserwes. Ten spyte hiervan, is daar nog geweldige armoede & 
dit groei heelwaarskynlik nog (60% van stedelinge woon in 
krotbuurtes). Venezuela word toenemend gebruik as 
deurgangspunt vir mense- en dwelmhandel. 

Bid asb. : 

• Vir die armes – dat, te midde van aansienlike 
ekonomiese veranderinge & politieke woelinge, die  
behoeftigstes in die gemeenskap versorg sal word. 

• Dat Venezuela bevry sal word van die magte wat dit 
bind & dat die verheerlikte Christus openbaar sal word. 

• Dat elke Amerikaanse Indiane groep die geleentheid 
sal kry om die Evangelie te hoor & Jesus aan te neem.  

“Ons redding kom van ons God, .., en van die Lam!” (Open 7:10) 
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