
Wêreldwye uitdagings stuit nie nuwe 
Bybelvertalings 

Dit is bemoedigend dat ondanks die choas wat Covid-
19 wêreldwyd tot gevolg gehad het, 
Bybelgenootskappe regoor die wêreld steeds daarin 
kon slaag om Bybels en Bybelgedeeltes in 66 tale 
bekend te stel wat deur 707 miljoen mense gebruik 
kan word. Dit is deur God se genade dat soveel meer 



mense nou toegang tot sy Woord in hul moedertaal het
en nou broodnodige vertroosting in hierdie moeilike tyd
kan ontvang. 
Dit is verder verblydend dat daar ten spyte van die 
verwarring en onsekerheid, verskeie groot mylpale 
was. Dit sluit in 46 tale wat vir die eerste keer 'n Bybel 
of Bybeldeelte ontvang het en wat die potensiaal het 
om 13 miljoen mense te bereik.
Spesiale melding moet ook gemaak word van die 
Afrikanasies, vyf van die ses volledige eerste Bybels 
wat gepubliseer is, is vir taalgroepe op hierdie 
kontinent.
Net so opwindend, was die sesde volledige Bybel wat 
vir die dowegemeenskap in die Verenigde State van 
Amerika gepubliseer is. Dit is die eerste Bybel in 
Gebaretaal in die wêreld om die lig te sien. Daar is 
sowat 400 Gebaretale wat wêreldwyd gepraat word. 
Met hierdie nuwe Bybel kan ongeveer 408 000 mense 
die Woord van God in hul hartstaal ervaar.
Nuwe Testamente in 11 tale wat deur vier miljoen 
mense gepraat word, is ook gepubliseer. Twee van die 
publikasies is deur die Bybelgenootskap van Nigerië 
uitgegee.
Hoewel verlede jaar as een van die ergste in mense 
heugenis geag word, het die vertaling van die Goeie 
Nuus voortgegaan. Inteendeel, dit het nuwe hoogtes 



bereik. Die aantal tale wat oor ’n volledige Bybel beskik
het in Augustus 2020 die 700-merk verbygesteek.
Aan die begin van 2021 was volledige Bybels in 704 
tale beskikbaar wat deur 5,7 miljard mense gepraat 
word. 'n Verdere 825 miljoen mense het die Nuwe 
Testament in hul hartstaal ontvang terwyl 450 miljoen 
mense nou Byblgedeeltes in hul tale het. 
Ondanks die uitsonderlike werk wat oor die jare heen 
gedoen is, is daar tog  nog baie werk wat gedoen moet
word. In totaal is daar nog 1,5 miljard mense wat nie 'n 
volledige Bybel in hul taal het nie. Baie moet nog die 
ewige God leer ken en die vertroosting en 
bemoediging van sy Woord ervaar.
"As ons terugkyk na meer as twee eeue van 
Bybelgenootskapwerk en 75 jaar van samewerking as 
die Wêreldbond van Bybelgenootskappe (WBG), dan 
dank ons God vir sy seën oor ons gemeenskaplike 
bediening om die Bybel vir almal beskikbaar te maak," 
het mnr Michael Perreau, die Direkteur-generaal van 
die WBG gesê. "Elke Bybelgedeelte wat vertaal word, 
maak dit moontlik vir meer mense om toegang te hê tot
die hoop en vrede in God se Woord, veral in hierdie tyd
van wêreldwye onrus."



Word Riders gaan rekordgetal Bybels versprei

Daar sal tydens vanjaar se Word Riders-toer ’n 
rekordgetal Bybels onder leerders by skole in van die 
armste dele van ons land versprei word.
Die Word Riders is ’n groep van sowat 40 
motorfietsryers wat jaarlikse vergader om vir 'n week 
lank saam te toer en Bybels by skole te versprei. Die 
Word Riders werk onder die vaandel van die 
Bybelgenootskap en is die gesig van die organisasie 
se projek, Bybels vir graad 7-leerders. Dié projek is 
daarop gemik om Bybels in die hande van graad 7-
leerders te plaas wat nie Bybels het nie en dit ook nie 
kan bekostig nie. Die Word Riders besorg hierdie 

https://biblesociety.us1.list-manage.com/track/click?u=d5068625afdebbd9bcda8abc3&id=bc00986565&e=ec2099e7c5


Bybels aan die leerders tydens hul toere wat elke jaar 
in ’n ander deel van die land plaasvind.
Die 2021-toer wat in die tweede week van Mei 
plaasvind, is die Oostelike toer gedoop en sal deur 
dele van Mpumalanga en KwaZulu-Natal strek. Die 
groep wat uit 35 motorfietse en 52 mense bestaan, sal 
op Sondag 9 Mei vanaf die Bybelhuis in Kempton Park
vertrek. Die eerste stop op die toer is Piet Retief waar 
die eerste skole besoek sal word. Bybelverspreiding 
sal ook op Paulpietersburg, Vryheid, Utrecht en 
Dannhauser plaasvind.
Dan is dit verder na Newcastle, met skole in Volksrus, 
Wakkerstroom, Perdekop en Standerton wat ook deur 
die Word Riders besoek word. Standerton is dan ook 
die dorp waar die meeste Bybels (2 434)  versprei 
gaan word. Die toer sluit af op Ermelo, maar eers sal 
die motorfietsyrers by skole in Breyten, Chrissiesmeer 
en Amsterdam aandoen.
In totaal sal die groep 67 skole besoek waar 7 390 
Bybels aan graad 7-leerders oorhandig sal word.
Verlede jaar se toer kon eers in November plaasvind 
weens Covid-19-regulasies maar met die skole wat 
weer terugkeer na ’n vorm van 'n normale program, 
kon die toer weer vanjaar in sy tradisionele tydgleuf 
gebeur.



Ons vra dat julle vir die Word Riders-toer sal bid, vir die
veiligheid van al die toerlede asook vir die kinders wat 
die Bybels sal ontvang. Bid dat die saad van God se 
Woord op vrugbare grond sal val.
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