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Het verschil dat u maakt 

Meer dan de helft van de mensen in Madagaskar leeft in extreme armoede. Veel van hen zoeken hun toevlucht in 

drugs en alcohol. Ravo van 40 (rechts op de foto hierboven) leeft in een klein dorpje, genaamd Morarano. Hij vertelt 

dat hij drugs en alcohol gebruikte en veel gokte. Het gezin met zes kinderen kan met moeite rondkomen van het 

inkomen dat hij als boer verdient.  

Nadat zijn vrouw overleed, verloor Ravo al zijn hoop. Hij wilde zijn leven veranderen, maar wist niet hoe. “Na het 

verlies van mijn vrouw nam ik me voor niet te blijven doen wat ik deed. Ik trouwde opnieuw en mijn nieuwe vrouw 

spoorde me aan met haar mee te gaan naar de kerk. Andere leden van de kerk nodigden ons uit voor Bijbelstudies, 

met de naam Project Filippus. Het hielp me enorm. Ik ontdekte dat ik mijn leven moest toewijden aan Jezus.” 

Ravo kan zijn geluk niet op als hij zijn eigen Bijbel krijgt. “Tijdens het bestuderen van Gods Woord voelde ik een  

ongekende vrede van binnen.” Zijn familieleden merken dat hij veranderd is. “Mijn gezinsleven is verbeterd en sinds 

ik mijn eigen Bijbel heb, deel ik het Evangelie met anderen. Ik leid zelfs een kleine Bijbelstudiegroep en heb het  

verlangen om discipelen te maken.” 

 

 

 

 

 

1.779 
kerken gesticht 

2.157.708 
mensen bereikt met Gods Woord 

141.057 
mensen getraind  

Ruim 2,1 miljoen mensen zijn afgelopen jaar bereikt met  

het Woord van God. Hartelijk dank voor uw bijdrage in de 

verspreiding van Bijbels, studiemateriaal en training aan  

hulpbehoevende kerken wereldwijd. Uw bijdrage heeft  

mensen in contact gebracht met het Evangelie en gelovigen 

toegerust, waarmee u een groot verschil heeft gemaakt.  

Wereldwijde impact  
2019 



De impact wereldwijd 

U heeft het mede mogelijk gemaakt dat mensen in  

sommige van de armste gebieden ter wereld bereikt zijn 

met het Woord van God. Maar ook op plekken waar het 

Evangelie nog niet bekend was, zijn mensen bereikt.  

En in gebieden waar weerstand is tegen het Evangelie 

ontstonden openingen en werden mensen ondanks de 

tegenstand toch bereikt.  

Zo werden in het Midden-Oosten mensen uit Zuid-

Soedan getraind om de alfabetiseringscursus te kunnen 

leiden onder vluchtelingen. Velen van hen kenden het 

Evangelie niet en behoorden tot een andere godsdienst.  

Via de alfabetiseringscursus werden vrouwen in Bangla-

desh bereikt, maar ook mensen in China en kinderen in 

Indonesië. In 2019 werd de alfabetiseringscursus voor 

het eerst aangeboden in Thailand. In Sri Lanka werden 

Project Filippus en de Gemeentestichter Training  

beschikbaar in de Shinhalese taal, zodat meer mensen  

in bereikt konden worden.  

In allerlei landen komen mensen op de alfabetiserings-

cursussen af. Eén van de docenten vertelt dat hij  

dagelijks bidt dat zijn studenten tot geloof zullen komen.  

Mede dankzij uw hulp kon hij studenten bereiken met 

Bijbels, studiemateriaal en training. En kwamen  

studenten naar hem toe met de vraag: “Zouden wij een 

keer met u mee mogen naar de kerk?” Studenten komen 

in aanraking met het Evangelie en leren Jezus Christus  

kennen.  

Wereldwijd leren mensen het levensveranderende 

Woord van God lezen en begrijpen via Bijbels,  

studiemateriaal en training. Dank u voor uw bijdrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika 

Burundi, Ethiopië, Ghana, Kenia, Madagaskar, Mozam-

bique, Zuid-Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe 

Een groot deel van de inwoners van Afrika is jonger dan 

25 jaar.  Hiervan is het grootste deel zelfs jonger dan  

15 jaar. Via Project Filippus op scholen zijn veel jongeren 

bereikt. Met name in Ghana vormde dit programma een 

belangrijk onderdeel van het werk. De vreugde en  

blijdschap bij de afronding van Project Filippus, waarbij 

jongeren een eigen Bijbel kregen, vormden een bron van 

hoop in gemeenschappen. Veel kerkleiders en andere 

schooldirecteuren vroegen niet lang daarna dan ook of 

het mogelijk was Project Filippus ook bij hen in de kerk 

of op school te starten.  

Ondanks dat Project Filippus nog maar net gestart is in 

Tanzania zien we al wel de impact. Een kerkleider  

vertelt: “Ik lees de Bijbel al bijna mijn hele leven, maar 

begreep Job 39 nooit zo goed. Na de Project  

Filippus training begreep ik pas echt wat ik las.”  

Een andere Project Filippus Bijbelstudieleider zegt:  

“Ik wilde graag dienen en mensen bereiken met het 

Evangelie, maar ik wist gewoon niet hoe. Dankzij Project 

Filippus weet ik dat wel.” 

Via de Gemeentestichter Training zijn afgelopen jaar  

gelovigen getraind om gemeentes te stichten op plaat-

sen waar nog geen gemeentes waren. Bijvoorbeeld in 

Ghana, Mozambique en Zuid-Afrika, met name in de  

landelijke gebieden. Daarnaast leerden duizenden  

mensen lezen en schrijven via de alfabetiseringscursus. 

Bijvoorbeeld in Zambia. Via al deze programma’s zijn 

mensen bereikt met het Evangelie en zijn gelovigen  

toegerust om nog meer mensen te bereiken.  Dankbaar en blij met de Bijbel.  

Project Filippus op een school in Ghana.  



 

 

 

Azië 

Bangladesh, China, India, Indonesië, Maleisië, Nepal, 

Filipijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 

Afgelopen jaar zijn vele levens in Azië veranderd. Gelovi-

gen trokken er op uit, ondanks alle weerstand en gevaar 

in deze regio. Ondanks extremistische groeperingen, 

druk vanuit de overheid, politieke onrust, vulkaanuitbar-

stingen, overstromingen en aardbevingen zijn mensen 

bereikt met het Evangelie en het Woord van God.  

Beperkende wet- en regelgeving, waaronder anti-

bekeringswetten in Nepal, maakte het moeilijk en  

gevaarlijk mensen te bereiken met Gods Woord.  

Voorgangers en gelovigen zijn onder andere in India  

fysiek aangevallen. Gemeentestichters in Bangladesh 

lopen constant gevaar en worden veel bedreigd.  

In Vietnam werden geen nieuwe kerken toegestaan.  

In China worden regels steeds strenger. Het is verboden 

voor buitenlandse gasten om te preken, mensen onder 

de 18 mogen zelfs niet meer in een kerk komen.  

In sommige gebieden worden beloningen uitgekeerd 

voor informatie over religieuze leiders en worden bevei-

ligingscamera’s in en rond kerken geplaatst. In Sri Lanka 

werden bommen tot ontploffing gebracht in en rond 

kerken. Er vielen daardoor niet alleen veel slachtoffers, 

maar het werk werd ook een stuk moeilijker als gevolg 

van alle maatregelen.   

 

 

 

 

Al deze activiteiten hadden weliswaar invloed op de uit-

voering van de projecten, maar konden de verspreiding 

van het Woord van God niet stoppen. Het hoopgevende 

Evangelie bereikte via Project Filippus in armoede leven-

de traditionele stammen in Maleisië. Maar ook door de 

islam gedomineerde gebieden in de Filipijnen werden 

bereikt met Gods Woord, evenals meer dan 20 gevange-

nissen op Java. Ondanks weerstand vanuit de overheid 

rondden honderden deelnemers de Gemeentestichter 

Training af in Mindanao (Filipijnen).  

Via de alfabetiseringscursus leerden mensen lezen  

en schrijven en leerden zo Gods Woord lezen in  

Bangladesh, China, India, Indonesië, Maleisië, Nepal, 

Filipijnen en Vietnam.   

Europa 

Albanië, Armenië 

Via hulpbehoevende lokale kerken in Albanië en  

Armenië zijn gemeenschappen voorzien in hun morele, 

sociale en geestelijke noden. In Armenië werden Project 

Filippus en de Gemeentestichter Training ingezet om 

Orthodoxen, Koerden en Yezidi’s te bereiken, zowel in 

steden als op het platteland. En levens veranderden.  

Vanuit Albanië komt de vraag om gebed. Gelovigen heb-

ben het moeilijk in dit door de islam gedomineerde land. 

Ze worden aangevallen door extremisten en kerk-

gebouwen worden beschadigd. Desondanks zijn velen 

bereikt met het Evangelie via Project Filippus.  

Mensen die in gemeenschappen leven die nog nooit 

over Jezus gehoord hadden, hebben toegang tot Gods 

Woord gekregen. Daarnaast is de Gemeentestichter 

Training gestart in Albanië, om in gebieden waar nog 

geen kerken zijn gemeentes te kunnen stichten.  

Meer dan 70.000 mensen in Armenië en Albanië zijn bereikt 

met Gods Woord.  

Via de Alfabetiseringscursus leren deelnemers lezen en  

schrijven en leren ze Gods Woord kennen.  



 

Latijns-Amerika 

Argentinië, Chili, Colombia, Cuba, Dominicaanse  

Republiek, Haïti, Mexico, Nicaragua, Peru, Venezuela 

Op veel plaatsen in Latijns-Amerika gaan mensen gebukt 

onder de gevolgen van corruptie. Er zijn spanningen, 

politieke onrust en conflicten in Chili, Haïti, Nicaragua  

en Venezuela. De situaties schrikten gelovigen niet af, 

integendeel zelfs. Gelovigen trokken er op uit om te  

delen wat werkelijk vrede, rust en vrijheid geeft:  

Gods Woord.  

In Mexico bereikten gelovigen inheemse stammen als  

de Istmo. In Chili zetten gelovigen Project Filippus in  

om drugsverslaafden te bereiken met het Evangelie en 

werden meer dan 300 gevangenen getraind om het  

programma in gevangenissen uit te voeren. Kinderen  

in Argentinië deelden vol enthousiasme het Woord  

van God met mensen in hun nabije omgeving.    

Midden-Oosten 

Egypte, Jordanië, Zuid-Soedan, en een aantal landen die 

we om veiligheidsredenen niet noemen  

Het werk in het Midden-Oosten is afgelopen jaar verder 

gegroeid. Zowel Project Filippus trainingen als trainingen 

om de alfabetiseringscursus uit te voeren zijn gegeven in 

Egypte. Dit land vormt de basis voor het werk in deze 

regio. Daarnaast vonden trainingen plaats op diverse 

nieuwe locaties in verschillende omliggende landen.  

Kerken en gelovigen in deze door oorlog  en spanning 

verscheurde regio zijn toegerust met Bijbels, studiema-

teriaal en training.  

 

 

Op verschillende plekken zijn inmiddels voor het eerst 

Project Filippus Bijbelstudies gestart. En het aantal  

startende groepen blijft groeien. Ook is de alfa-

betiseringscursus op veel nieuwe plekken gestart.  

Deelnemers leren Engels of Arabisch lezen en schrijven 

aan de hand van de Bijbel.  

Ondanks dat projecten worden uitgevoerd in een gebied 

waar een mix is tussen islamitische invloeden en andere 

traditionele godsdiensten is er veel openheid voor het 

Evangelie.   

Project Filippus blijft de belangrijkste vorm om in het 

Midden-Oosten mensen te bereiken met Gods Woord. 

Ook de alfabetiseringscursus in Arabisch groeide afgelo-

pen jaar. Dit programma bereikt in Egypte veel Soedane-

se vluchtelingen.  

Verenigde Staten 

Taalbarrières kunnen voor mensen een obstakel vormen 

om Gods Woord te horen of lezen. In de Verenigde  

Staten gebruiken voorgangers Project Filippus om  

immigranten te bereiken. Immigranten uit Vietnam,  

Cambodja, Congo, Ghana, Togo, Myanmar, Haïti en 

Spaanstaligen leerden Gods Woord lezen en begrijpen  

in hun eigen taal.  

Project Filippus werd ook ingezet in gevangenissen in 

Chicago, Rockford en Macon. Eén van de gevangenen 

die getraind is door Bible League is onlangs op vrije voe-

ten gekomen en leidt nu Bijbelstudies. Een vrouwelijke 

gedetineerde vertelt: “Door het Woord van God wil ik 

een beter persoon worden en anderen helpen. Ik heb 

geleerd anderen te vergeven.” 

In Chili zijn meer dan 12.000 mensen bereikt, waaronder 

veel kinderen.  

Alfabetiseringscursus in het Midden-Oosten. 



 

 

 

 

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van  

de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,  

hun lerend alles wat Ik u geboden heb,  

in acht te nemen. ‘ 

Mattheüs 28:19 

 


