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Wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken ondersteunen door te 

voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training zodat  

mensenlevens veranderen door Gods Woord. 



Voorwoord  

Jos Snoep 

‘Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is  

dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, 

maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.’ 

1 Korinthe 12:5-6 

 

 

 

 

Lieve vrienden, 

Afgelopen jaar was een jaar vol grote zegeningen  

en uitdagingen voor Bible League International wereld-

wijd. Op bijzondere manieren, te midden van extreme 

armoede, vervolging en religieuze en politieke weerstand 

tegen het Evangelie, heeft Gods Woord 1.860.564  

volwassenen, jongeren en kinderen bereikt.  

Met bereiken bedoelen we dat iemand het Evangelie te 

horen krijgt, deelneemt aan Bijbelstudies en een eigen 

Bijbel krijgt. Mede dankzij uw hulp zijn hun levens  

veranderd.  

Gods antwoord op wereldse problemen 

Een grote zorg is dat extreme armoede, gebrek aan  

onderwijs en religieuze en politieke weerstand tegen  

het Evangelie mensen de toegang tot Gods Woord  

ontnemen. Door in 39 landen wereldwijd de hulpbehoe-

vende kerk te ondersteunen met Bijbels, studiemateriaal  

en training zien we dat gelovigen gepassioneerd en  

enthousiast hun geloof delen met familie, vrienden,  

buren en hun gemeenschap.  

Wereldwijd reageren mensen in geloof wanneer ze het 

Evangelie voor het eerst horen. Op plaatsen waar nog 

geen kerken waren, zijn gemeentes gesticht. Levens zijn 

veranderd doordat mensen hebben leren lezen en  

schrijven aan de hand van de Bijbel. De impact van Gods 

Woord op de levens van al deze mensen geeft aan dat de 

bediening van Bible League vrucht draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe hoop in jonge levens 

Via de Bijbelstudies van Project Philip, gericht op evange-

lisatie en discipelschap, leerden mensen Gods Woord 

lezen en begrijpen en vonden mensen die het Evangelie 

nog nooit gehoord of begrepen hadden hoop en een 

nieuw leven.  

Deelnemers volgen Bijbelstudies van getrainde 

begeleiders en ontvangen vervolgens een eigen Bijbel  

en worden bemoedigd Hem te volgen. 

In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, richt Bible League zich op  

kinderen en jongeren in de armste sloppenwijken. Jonge 

mensen die verlaten zijn en opgroeien in hopeloosheid, 

armoede en criminaliteit worden bereikt met Gods 

Woord. Door gelovigen in hulpbehoevende kerken te 

trainen en toe te rusten met materiaal waren zij in staat 

om via Project Philip 50.187 jongeren te bereiken met 

Gods Woord. De impact op het leven van studenten was 

zo groot dat de verandering zichtbaar werd op scholen 

en de overheid zelfs heeft gevraagd om het programma 

uit te breiden. Kind voor kind, school voor school,  

gemeenschap voor gemeenschap – Gods Woord  

verandert levens in Zuid-Afrika! 

Nieuwe kerken 

In gebieden met grote noden, zonder lokale kerk of  

mensen die het Evangelie verkondigen, brengt de Church 

Planter Training de hoop van het Evangelie in gemeen-

schappen door gelovigen die getraind worden om een 

lokale gemeente te stichten. Zo ontstaan nieuwe kerken 

in gebieden waar nog geen lokale kerk is.  



 

Op de 7.000 eilanden van de Filipijnen zijn nauwelijks 

kerken te vinden. Een groot deel van de bevolking heeft 

nooit de kans gehad het Evangelie te horen op een  

manier die ze kunnen begrijpen.  

Als antwoord op deze nood zijn 400 gelovigen getraind 

als Church Planter en zijn inmiddels meer dan 380 nieu-

we gemeentes gesticht, met in totaal meer dan 14.000 

gelovigen die de diensten bezoeken. 

Eén van de getrainde gelovigen begon zijn werk in een 

afgelegen dorpje in Mabini. De inwoners leven in extre-

me armoede en proberen rond te komen door te vissen 

en groente te verbouwen. Er wonen veel kinderen in het 

dorp, maar er is geen toegang tot onderwijs. Ook was er 

geen kerk, tot het moment dat een Church Planter een 

Bijbelstudie begon waar hij veel tijd en energie in stak.  

 

Inmiddels is de Bijbelstudiegroep uitgegroeid tot een  

levendige kerk, waar nieuwe gelovigen gedoopt en  

getraind worden om anderen in hun omgeving te  

bereiken met het Evangelie.  

Een nieuw leven met nieuwe manieren 

Via de Alfabetiseringscursus leren mensen die analfabeet 

zijn, omdat ze uitgesloten waren voor onderwijs wegens 

hun geloof of door armoede, lezen en schrijven aan de 

hand van Gods Woord. Voor mensen die niet naar een 

kerk zouden gaan om Bijbelstudies te volgen, vormt de 

Alfabetiseringscursus vaak een eerste kennismaking met 

het Evangelie.  

 

 

 

Deelnemers leren niet alleen iets nieuws, hebben er niet 

alleen economisch voordeel bij, maar mensen verande-

ren hun leven radicaal doordat ze het Evangelie leren 

kennen tijdens de cursus. Het is dan ook een belangrijk 

programma voor evangelisatie in gebieden met grote 

noden. 

In grote delen van India mogen meisjes en vrouwen  

geen onderwijs volgen, wegens religieuze of culturele 

opvattingen. Veel van hen zijn echter zeer gemotiveerd 

om toch te leren lezen en schrijven en nemen deel aan 

de Alfabetiseringscursus. Door de kans die ze krijgen 

staan ze open voor het Evangelie en velen komen tijdens 

de cursus tot geloof.  

De Alfabetiseringscursus is een belangrijk middel voor 

evangelisatie in Bangladesh, Cambodja, China, India,  

Indonesië, Nepal, de Filipijnen en Vietnam. In veel van 

deze landen is een sterk verlangen om te leren lezen en 

schrijven. Niet alleen in de moedertaal, maar ook in het 

Engels. Zij doen mee aan de cursus en leren naast lezen 

en schrijven ook het Evangelie kennen. 

Groei te midden van gevaar 

Veel plaatsen op de wereld worden gevaarlijker. Vooral 

voor hen die Jezus Christus willen volgen in gebieden 

waar het politieke of religieuze klimaat vijandig tegen-

over christenen staat.  

 

 

 

 



 

Religieuze meerderheden en extremisten vervolgen 

mensen die in Jezus Christus geloven, die open over  

Gods liefde praten, die het Evangelie delen en die  

samenkomen om het Woord van God te bestuderen  

of die simpelweg de Bijbel willen lezen en anderen  

daar bij willen helpen.  

Met de toename van vervolging in Afrika, Azië, Europa  

en het Midden-Oosten neemt ook de passie en overtui-

ging van gelovigen toe dat zij hun geloof met anderen 

willen delen.  

Deze (nieuwe) gelovigen hebben een Bijbel nodig die ze 

kunnen lezen en begrijpen. Die zullen ze moeten krijgen 

omdat ze die zelf niet kunnen betalen of omdat ze die 

simpelweg nergens kunnen kopen. Bible League voorziet 

in die nood, door mensen een Bijbel te geven  

en hen door een Bijbelstudieprogramma te helpen Gods 

Woord te lezen en begrijpen.  

Visie voor veranderde levens 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik me kort aan  

u voor te stellen en onze visie te delen hoe we de hulp-

behoevende kerk wereldwijd willen ondersteunen.  

Dit jaar ben ik directeur van Bible League International 

geworden, nadat ik een aantal jaren de leiding had over 

de dagelijkse gang van zaken. In die rol heb ik met eigen 

ogen de kracht van Gods Woord en de verandering in het 

leven van mensen gezien in meer dan 30 verschillende 

landen.  

 

 

Doordat we geloven dat mensen door Gods Woord een 

nieuw leven vinden door hun geloof in Jezus Christus, 

zult u begrijpen waarom het werk van Bible League zo 

belangrijk en urgent is. We dienen lokale kerken wereld-

wijd en volgen daarin zo goed mogelijk Gods Weg en  

spelen in geloof in op mogelijkheden die Gods Woord 

brengt.  

Als we vooruit kijken naar komend jaar hopen we, door 

Gods zegen, 1.864.406 mensen te bereiken met het 

Evangelie, 90.111 mensen te trainen om Gods Woord  

te delen en 1.310 nieuwe gemeentes te stichten.  

Mede dankzij u zal de levens veranderende impact van 

Gods Woord zichtbaar zijn in 42 landen en zal Gods 

Woord te midden van tegenstand en armoede hoop  

geven aan hen die kwetsbaar zijn en uitgebuit worden.  

Verbonden in Christus, 

Jos Snoep 

directeur Bible League International 

 



Wereldwijd 
1.860.564 mensen bereikt 

86.306 mensen getraind 

933 kerken gesticht 

 

De missie om lokale hulpbehoevende kerken te onder-

steunen heeft ruim 1,8 miljoen mensen bereikt in 2016. 

Het leven van mensen in de meest arme en afgelegen 

gebieden van de wereld is compleet veranderd. Er kwam 

licht in hun duisternis, hoop in hun hopeloosheid.  

Volwassenen en kinderen kregen Gods Woord in een taal 

en op een manier die ze kunnen begrijpen en vonden 

nieuw leven in Jezus Christus. Nieuwe gemeentes wer-

den gesticht en gelovigen ontvingen training en materia-

len om hun geloof te versterken en hen in staat te stellen 

hun omgeving te bereiken met het Evangelie.  

Door het werk in zes regio’s – Afrika, Azië, Europa, Latijns

-Amerika, Midden-Oosten en de V.S. – zijn mensen in 

afgelegen dorpjes, nederzettingen, sloppenwijken, grote 

steden en gemeenschappen bereikt met Gods Woord. 

Het merendeel van de mensen dat bereikt is had geen 

toegang tot Gods Woord als gevolg van armoede, vervol-

ging of cultuur. Velen hoorden het Evangelie voor het 

eerst en zijn nu in staat om Gods Woord te lezen en  

begrijpen.  

Nadat zij een Bijbel kregen, die ze zelf nooit zouden kun-

nen betalen, zijn 86.306 gelovigen getraind en toegerust 

om Project Philip, de Church Planter Training of de Alfa-

betiseringscursus te leiden. Deze programma’s boden 

mensen hoop en groei door Bijbelstudies gericht op 

evangelisatie en discipelschap en bereikte mensen in de 

buurt en hele gemeenschappen met Gods Woord.  

De getrainde gelovigen bereikten mensen via Bijbel-

studies gericht op evangelisatie en discipelschap, gaven 

anderen hoop door te leren lezen en schrijven aan de 

hand van Gods Woord, en stichtten 933 gemeentes op 

plaatsen waar nog geen kerk was maar waar mensen wel 

tot geloof waren gekomen. In totaal zijn zo wereldwijd 

1.860.564 mensen bereikt in 39 landen.  

Afrika 

248.107 mensen bereikt 

10.958 mensen getraind 

34 kerken gesticht 

 

Gods Woord gaf hoop aan bijna een kwart miljoen men-

sen in 12 landen. Volwassenen, jongeren en kinderen die 

leven in sociale, economische, politieke en religieuze  

onzekerheid ontvingen het Woord van God via lokale 

kerken. Deze hulpbehoevende kerken zijn toegerust  

met Project Philip, de Church Planter Training en de  

Alfabetiseringscursus. 

Mensen die in armoede leven in sloppenwijken of afgele-

gen gebieden, kregen toegang tot het Evangelie en Gods 

Woord. Velen die zelf nooit in staat zouden zijn om een 

Bijbel aan te schaffen kregen een geschenk dat hun leven 

veranderd heeft; een eigen Bijbel. 

 

Lokale hulpbehoevende 

kerken werden in staat  

gesteld om het Evangelie te 

verkondigen, Gods Woord 

te verspreiden en nieuwe 

hoop te bieden door Jezus 

Christus aan mensen die in 

armoede, politieke instabili-

teit, geweld, dreiging,  

religieuze tradities en  

extreme droogte leven.  

Een belangrijk onderdeel van mensen bereiken met het 

Evangelie bestaat uit het trainen en toerusten van men-

sen om Gods Woord te verspreiden. In 2016 zijn 10.958 

mensen getraind om anderen te bereiken. De impact was 

overweldigend; er zijn 248.107 mensen bereikt en 34 

nieuwe gemeentes gesticht. Bijna een kwart miljoen 

mensen hebben Gods Woord leren lezen en begrijpen, 

hebben Jezus leren kennen en hun leven is veranderd. 

Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika, Midden-Oosten, V.S.  Congo, Ethiopië, Ghana, Kenia, Madagaskar, Mozambique, 

Rwanda, Senegal, Zuid-Afrika, Oeganda, Zambia, Zimbabwe  

Een audio Bijbel in Madagaskar. 



Azië 

516.090 mensen bereikt 

25.016 mensen getraind 

506 kerken gesticht 

 

De impact van het werk in Azië groeit. In 2016 zijn 

516.090 mensen bereikt, waaronder kwetsbare kinderen, 

jongeren, en vrouwen in gebieden waar christenen min-

derheden zijn, waar nieuwe gelovigen vervolgd worden 

en lokale religieuze autoriteiten aansporen tot intimida-

tie en geweld tegen kerken. Gods Woord heeft levens 

veranderd in 11 landen verdeeld over Azië; vaak betrof 

het de meest kwetsbare groepen.  

Gods Woord veranderde het leven van de 516.090  

volwassenen, jongeren en kinderen die bereikt zijn via 

Project Philip, de Church Planter Training of de Alfabeti-

seringscursus. Omdat velen in afgelegen gebieden of in 

armoede leven zijn ze zelf niet in staat om een Bijbel aan 

te schaffen. Daarom is het belangrijk dat 25.016  

gelovigen getraind zijn om rond te trekken en mensen  

te bereiken met Gods Woord.  

De Alfabetiseringscursus was 

een belangrijk onderdeel in het 

werk in Azië afgelopen jaar.  

Via de cursus werden mensen 

bereikt die anders niet in het 

Evangelie geïnteresseerd zouden 

zijn. In andere gebieden, waar 

armoede en culture ongelijkheid 

er voor zorgen dat bijvoorbeeld 

meisjes en vrouwen worden uit-

gesloten van onderwijs, biedt de 

Alfabetiseringscursus de enige 

hoop op een verandering in hun 

leven.  

 

In gebieden zonder kerk zijn gelovigen via de Church 

Planter Training getraind om nieuwe gemeentes te stich-

ten. In totaal zijn er 506 nieuwe gemeentes gesticht.  

In die gebieden kunnen mensen nu ook bereikt en  

toegerust worden met Gods Woord.  

Europa 

441.902 mensen bereikt 

1.367 mensen getraind 

19 kerken gesticht 

 

 

2016 was een jaar vol uitdagingen doordat oude institu-

ties bleven krimpen, religieus extremisme toenam, en 

vervolging van gelovigen toenam, zelfs in landen met een 

christelijke historie. De armen in deze landen worden 

snel vergeten en blijven zo verstoken van Gods Woord. 

Maar door de programma’s zijn afgelopen jaar 441.902 

volwassenen, jongeren en kinderen bereikt met Gods 

Woord.  

Lokale hulpbehoevende kerken maakten gebruik van 

Project Philip, de Church Planter Training en de Alfabeti-

seringscursus om mensen te bereiken en hen bekend te 

maken met het Evangelie en Gods Woord. In 2016 zijn 

1.367 gelovigen getraind om anderen te bereiken en 

mensen die leefden zonder hoop nieuwe hoop te geven.  

De toegang tot Gods Woord werd in 2016 steeds meer 

beperkt door overheden en andere instanties. In landen 

die van oudsher christelijk zijn, is het geloof bij velen 

slechts nominaal en worden mensen niet gestimuleerd 

om de Bijbel te lezen. Daarnaast nam de vijandigheid 

tegen het Evangelie toe. Maar door mensen te bereiken 

met het Evangelie en hen te helpen om Gods Woord te 

lezen en begrijpen, zijn duizenden levens veranderd in 

gebieden waar men het menselijk gezien niet zou  

verwachten.  

Via de Alfabetiseringscursus leerden mensen lezen en 

schrijven aan de hand van de Bijbel. Groepen die  

normaal gesproken het Evangelie niet zouden of willen 

horen, leerden via de cursus het Evangelie toch kennen. 

Ze leerden in Gods Woord lezen, leerden Jezus kennen 

en kwamen tot geloof.  

Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Maleisië, 

Nepal, Filipijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 

 Albanië, Armenië, Rusland, Oekraïne 

Een deelnemer in Nepal. 



Latijns-Amerika 

554.881 mensen bereikt 

46.998 mensen getraind 

374 kerken gesticht 

 

Ondanks dat geweld, drugs, bendes en armoede de regio 

blijven bestoken zijn meer dan 550.000 mensen die in 

uitzichtloze situaties leven bereikt met het Evangelie. 

Van mensen in Haïti die proberen hun leven weer op te 

pakken na orkaan Matthew tot de mensen in Colombia 

die al 50 jaar hopen op vrede, tot de mensen die in  

armoede leven langs de Itaya rivier in Peru; Gods Woord 

bereikt volwassenen, jongeren en kinderen in Latijns-

Amerika. 

Via Project Philip, de Church Planter Training en de Alfa-

betiseringscursus zijn in 2016 in 9 landen 554.881 men-

sen bereikt met Gods Woord. Er zijn bijna 47.000 mensen 

getraind om de programma’s uit te kunnen voeren. De 

getrainde Church Planters hebben in totaal 374 nieuwe 

gemeentes gesticht in gebieden waar nog geen gemeen-

te was. Veelal op plekken waar mensen in uitzichtloze 

situaties leven en geen hoop meer hebben. Via gelovigen 

uit lokale kerken kregen zij het Evangelie te horen en 

leerden zij Gods Woord lezen en begrijpen.  

In Haïti hebben veel mensen moeite met lezen en  

schrijven. Door de Alfabetiseringscursus hebben zij leren 

lezen en schrijven. Omdat dit aan de hand van de Bijbel 

gebeurde, hebben zij ook het Evangelie leren kennen en 

hebben zij hoop gevonden in Jezus Christus. 

Met opmerkelijke trouw  

traden gelovigen en lokale  

kerken de armoede en  

geweld tegemoet om men-

sen in deze regio hoop te 

brengen door het Woord van 

God. Daardoor is het leven 

van duizenden volwassenen,  

gevangenen, jongeren en 

kinderen veranderd. 

Midden-Oosten 

75.051 mensen bereikt 

357 mensen getraind 

 

 

 

In het begin van het jaar hebben lokale partners zo veel 

mogelijk gelovigen getraind en hulpbehoevende kerken 

toegerust met Bijbels, studiemateriaal en training. Ver-

volgens zijn via Project Philip en de Alfabetiseringscursus 

75.051 mensen bereikt met Gods Woord. Mensen heb-

ben Gods Woord leren lezen en begrijpen, hebben Jezus 

leren kennen en hun leven is veranderd. 

Om mensen te bereiken die het Evangelie nog niet  

kennen en mensen die vragen hebben door religieus  

geweld, zijn gelovigen nodig hebben die het Evangelie 

durven verkondigen en Gods Woord durven verspreiden. 

Velen zijn zo gepassioneerd dat zij graag Bijbelstudie 

doen met hun buren en anderen uit hun gemeenschap.  

Een grote stap voor het werk in het Midden-Oosten  

was de Alfabetiseringscursus. Er zijn 357 mensen  

getraind om te evangeliseren onder mensen die het 

Evangelie nog niet kennen. Velen van hen hebben geen 

onderwijs gevolgd als gevolg van armoede of culturele 

ongelijkheid. Via de cursus leren zij lezen en schrijven, 

maar leren ze bovenal het Evangelie kennen en leren ze 

Gods Woord lezen en begrijpen.  

Gelovigen in het Midden-Oosten hebben belangrijke  

relaties gelegd met hulpbehoevende lokale kerken, die 

zich in economisch hopeloze situaties bevinden.  

Zij beschikken niet over de middelen om anderen te  

bereiken of te voorzien in het Woord van God. Door de 

verkoop van Bijbels op een boekenbeurs en door de  

Bijbelstudies gericht op evangelisatie en discipelschap 

zijn er afgelopen jaar stappen gemaakt in deze regio.  

Door de training en de diverse programma’s zijn afgelo-

pen jaar 75.051 mensen in het Midden-Oosten bereikt 

met Gods Woord. 

 

Argentinië, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Haïti, 

Mexico, Nicaragua, Peru, Venezuela 

Om veiligheidsredenen worden geen landen genoemd.  



V.S. 

24.553 mensen bereikt 

1.610 mensen getraind 

 

 

Door het toerusten en trainen van gelovigen in hulpbe-

hoevende kerken in de V.S. waren zij in staat om mensen 

te bereiken die in armoede leven, die geïsoleerd en  

vergeten zijn en in de schaduw van grote steden leven. 

Gods Woord bereikte bijna 25.000 volwassenen,  

kinderen en gevangenen die geen toegang hadden tot 

Gods Woord via Project Philip, de Church Planter  

Training en de Alfabetiseringscursus.  

De Project Philip training gaf gelovigen uit hulpbehoe-

vende kerken de mogelijkheid om Gods Woord te delen 

met anderen. Er zijn een aantal hele grote kerken in 

Amerika, maar er zijn ook een groot aantal kleine hulp-

behoevende kerken. Zij bestaan uit slechts een handjevol 

leden, of bestaan grotendeels uit etnische minderheden 

die weinig tot geen inkomen hebben. De kerk beschikt 

daardoor over weinig geld en beschikt niet over de  

middelen en training om mensen toe te rusten om  

andere ren te bereiken met Gods Woord. Door deze  

kerken toe te rusten met Bijbels, studiemateriaal en  

training worden zij in staat gesteld anderen te bereiken. 

Project Philip werd ook uitgevoerd in verschillende  

gevangenissen. Een aantal gevangenen is getraind om 

zelf Project Philip te leiden. Zo kunnen nog meer  

gevangenen bereikt worden met Gods Woord. 

Daarnaast zijn 30 gelovigen getraind binnen de Church 

Planter Training. Zij zijn getraind om mensen te bereiken 

met het Evangelie, Bijbelstudie met hen te doen en een 

gemeente te stichten en laten doorgroeien. Hun focus 

lag met name op immigranten, mensen die in armoede 

leven en op onbereikten.  

Via de Alfabetiseringscursus hebben mensen leren lezen 

en schrijven aan de hand van de Bijbel. Zij kunnen nu 

Gods Woord lezen en begrijpen. Ze hebben Jezus  

Christus leren kennen en hun leven is veranderd. 

Project Philip in Albanië. 

Een hulpbehoevende kerk in Bangladesh.  

Project Philip in Amerikaanse gevangenis. 



Impact 

Op bovenstaande kaart staan de impactcijfers van 2016. De aantallen zijn geweldig om te lezen, maar nog  

belangrijker zijn de verhalen die er bij horen. Ieder getal staat voor een mens die Gods Woord heeft leren lezen en 

begrijpen. Mensen die in duisternis leefden, die de Heere God niet kenden, maar nu bekend zijn met het Evangelie! 



Project Philip 

Als mensen toegang hebben tot Gods Woord en het kun-

nen lezen en begrijpen, veranderen levens. Via Project 

Philip zijn afgelopen jaar bijna 1,7 miljoen volwassenen, 

jongeren en kinderen bereikt. Lokale hulpbehoevende 

kerken zijn toegerust met Bijbels, training en studiemate-

rialen en waren hierdoor in staat om mensen in hun om-

geving te bereiken met het Evangelie.  

Voor velen is de eerste kennismaking met Gods Woord 

via een Bijbelstudie binnen Project Philip. Ze lezen samen 

uit de Bijbel en bespreken wat ze gelezen hebben en wat 

het betekent. Vaak gebeurt dit in kleine groepen in ker-

ken, huizen of openbare ruimtes waar mensen kunnen 

samenkomen.  

Een belangrijk onderdeel van het werk van Bible League 

is training. Hiermee worden gelovigen toegerust met 

kennis en materiaal om zelf het Evangelie te verspreiden 

in hun eigen gemeenschap en hun eigen land. Afgelopen 

jaar zijn 79.771 gelovigen getraind en zijn in 39 landen 

mensen toegerust met Bijbels en studiemateriaal, in 60 

verschillende talen, om mensen met het Evangelie te 

bereiken.  

‘En Filippus snelde ernaartoe, 

hoorde hem de profeet Jesaja 

lezen en zei: Begrijpt u ook wat 

u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik 

dat kunnen, als niemand mij de 

weg wijst? En hij verzocht  

Filippus op de wagen te  

klimmen en bij hem te komen 

zitten.‘ 

Handelingen 8:30-31 

Project Philip in Bangladesh. 



Church Planter Training 

Wanneer gelovigen worden getraind en toegerust om 

Gods Woord te verspreiden, zien velen de nood om men-

sen te bereiken in een omgeving waar geen kerk is. Vaak 

zijn dit afgelegen dorpjes, buurten of gemeenschappen 

waar nooit een kerk is geweest. Velen kennen het Evan-

gelie dan ook niet. Deelnemers van de Church Planter 

Training leren hoe ze mensen kunnen bereiken met het 

Evangelie, hoe ze Bijbelstudies kunnen doen en hoe ze 

een gemeente moeten stichten en laten doorgroeien.  

In 2016 zijn 1.486 mensen getraind binnen de Church 

Planter Training, zijn 933 nieuwe gemeentes gesticht en 

zijn daardoor 152.955 mensen bereikt met Gods Woord.  

Binnen de Church Planter Training wordt aandacht  

besteed aan evangelisatie, discipelschap, leiderschap, 

aanbidding en diensten. De totale training duurt 18 

maanden. Vanuit Project Philip ontstaan soms kleine  

gemeentes, waarbij Church Planters zorgen voor stabili-

teit en duurzaamheid. Zo groeien lokale kerken via nieu-

we gelovigen in gebieden waar nog geen kerken waren.  

De Church Planters organiseren Bijbelstudies en onder-

steunen de nieuwe gemeente door middel van discipel-

schap en het toerusten van nieuwe gelovigen door  

training te geven hoe ze ook andere mensen kunnen  

bereiken.  

In gebieden waar nog geen kerk is, of waar de kerk hard 

groeit, voorzien Church Planters in training en rusten 

mensen toe met Bijbels en studiemateriaal.  

 

 

Alfabetiseringscursus 

Mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de  

Bijbel is een belangrijk onderdeel bij het bereiken van 

mensen met het Woord van God. Waar vervolging en 

culturele ongelijkheid mensen – vaak meisjes en  

vrouwen – weerhouden van onderwijs, of waar mensen 

door armoede niet in staat zijn onderwijs te volgen, biedt 

de Alfabetiseringscursus hoop op een veranderd leven. 

Daarbij wordt het Evangelie bekend bij mensen die  

anders niet de mogelijkheid zouden hebben om het te 

horen of om Gods Woord te lezen.  

De Alfabetiseringscursus speelt in veel landen een  

belangrijke rol bij evangelisatie. Arabisch, Engels en  

Creools worden ingezet om hen te bereiken die geïnte-

resseerd zijn om hun vaak armoedige omstandigheden te 

ontvluchten of om een andere taal te leren. Deelnemers 

van de Alfabetiseringscursus  leren lezen en schrijven aan 

de hand van de Bijbel en worden getraind door trainers 

die gespecialiseerd zijn in het delen van het Evangelie.  

In Azië gebruiken lokale hulpbehoevende kerken de  

Alfabetiseringscursus als eerste contactmoment met vol-

wassenen, jongeren en kinderen in afgelegen gebieden, 

die vaak in armoede leven en in veel gevallen nog nooit 

in een kerk zijn geweest. In 2016 werd een groot deel 

van de bereikte mensen bereikt via de Alfabetiserings-

cursus. Zij maakten op deze manier voor het eerst kennis 

met het Evangelie.  

   

  



Dankwoord 

Hans ten Klooster 

Wereldwijd was 2016 een jaar vol uitdagingen en zegeningen in het werk van Bible 

League. Te midden van toenemende vervolging, religieus en politiek geweld,  

terrorisme, extreme droogte, natuurrampen, rituelen en armoede zijn ruim  

1,8 miljoen mensen bereikt met Gods Woord. We danken God voor al Zijn  

zegeningen en we danken u voor uw betrokkenheid en steun.  

Ook hier in Nederland hebben we Zijn zegen op het werk gezien. Net als in 2015 

konden we het afgelopen jaar weer meer bijdragen aan de projecten wereldwijd.  

Als ik de verhalen hoor en lees van mensen die bereikt zijn met Gods Woord en hoe 

hun leven is veranderd, dan raakt mij dat. Het is geweldig om de aantallen te lezen, 

helemaal in het besef dat het stuk voor stuk mensen zijn die in duisternis leefden en nu in het Licht leven.  

Zij hebben Gods Woord leren lezen en begrijpen, hebben Jezus Christus leren kennen, zijn tot geloof gekomen en 

hebben het eeuwige leven ontvangen. Het vult mij met enthousiasme om daar een bijdrage aan te mogen leveren. 

Het vult mij ook met dankbaarheid. Bovenal naar de Heere God, maar ook naar u. 

Dank u voor uw ondersteuning. Dank u voor uw bijdrage aan het feit dat deze mensen Gods Woord nu kennen en 

hun leven compleet veranderd is. We hopen dat we ook dit jaar op uw steun mogen rekenen. 

In Christus verbonden, 

 

Hans ten Klooster 

directeur Bible League Nederland 

 

 

‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, 

die niemand tellen kon, uit alle naties, 

stammen, volken en talen, stond vóór 

de troon en vóór het Lam, bekleed met 

witte gewaden en palmtakken in hun 

hand. En zij riepen met luide stem:  

De zaligheid is van onze God, Die op de 

troon zit, en van het Lam!’ 

Openbaring 7:9-10 


