Rapportage 2017

Wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken ondersteunen door te
voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training zodat
mensenlevens veranderen door Gods Woord.

Voorwoord
Rick van Heusden
Dank u voor uw bijdrage aan de verspreiding van Gods Woord wereldwijd.
Mede dankzij uw hulp zijn mensen afgelopen jaar bereikt met Bijbels,
studiemateriaal en training. Veel van hen zijn tot geloof gekomen en hun leven is
totaal veranderd. Niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid.
Broeders en zusters die niet in staat waren een eigen Bijbel aan te schaffen hebben
nu toegang tot Gods Woord. Zij hebben een eigen Bijbel gekregen en lezen en leren
elke dag uit Gods Woord. We danken God voor al Zijn zegeningen en we danken u
voor uw betrokkenheid en steun.
In deze rapportage geven we u graag een overzicht over 2017. We hopen dat het u
een goed beeld geeft van het werk en duidelijk maakt wat de impact is. Nogmaals
dank voor uw ondersteuning en uw bijdrage aan het feit dat mensen wereldwijd
toegang tot Gods Woord hebben gekregen en hun leven veranderd is.
In Christus verbonden,

Rick van Heusden
directeur Bible League Nederland

Overzicht 2017

Door de kracht van de Heilige Geest heeft Gods Woord het leven van mensen in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten en de VS veranderd.
Mede dankzij uw steun zijn in 42 landen lokale hulpbehoevende kerken voorzien van Gods Woord. Dank u! Als gevolg van
armoede waren Bijbels en studiemateriaal lang onbereikbaar voor hulpbehoevende kerken. Uw gift heeft daar verandering in
gebracht en heeft bijgedragen aan de levens die wereldwijd veranderd zijn.
Gelovigen hebben het Evangelie enthousiast gedeeld door middel van Project Philip Bijbelstudies, de Church Planter Training
en de alfabetiseringscursus. Ondanks alle moeilijkheden en uitdagingen die ze daarbij tegenkwamen. Religieuze vervolging en
politieke restricties tegen het Evangelie groeien in veel delen van de wereld. Toenemend extremisme hield evangelisatiecampagnes niet tegen, maar orkanen, aardbevingen en politieke instabiliteit zorgden er gedurende het jaar wel voor dat
sommige activiteiten niet door konden gaan.
Dwars door alle omstandigheden bleef Gods Woord staan en werden mensen bereikt. Er werden meer jongeren bereikt; bijna
de helft van alle mensen die bereikt zijn met het Evangelie afgelopen jaar zijn kinderen en jongeren.

Door de uitbreiding van Project Philip Bijbelstudies in gevangenissen wereldwijd, is een toenemend aantal gevangenen tot
geloof gekomen en hebben ware vrijheid gevonden. De Church Planter Training vond voor het eerst plaats achter de tralies.
Ook buiten de gevangenismuren groeit deze training. Met name in de Filipijnen, India, Colombia en Mexico. De alfabetiseringscursus blijft deuren openen voor het Evangelie in gebieden als het Midden-Oosten, China, Bangladesh en andere gebieden waar
weinig openheid is voor Gods Woord.
Subish, een voorganger uit India vertaald de dankbaarheid van vele gelovigen wereldwijd met de woorden: ‘Wat u doet voor
het werk van de Heere, zal niet voor niks zijn. Het zal honderdvoudig zegen dragen. Weet dat wij voor u bidden. We bidden dat
God u zal zegenen voor uw liefde, zorg en vrijgevige hart.’

Nieuwe gelovigen in Bangladesh laten zich dopen.

Impact 2017
Mensen bereikt

Mensen getraind

Kerken gesticht

1.835.053 mensen
bereikt met het
Evangelie
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getraind om Gods
Woord te
verspreiden

1.750 kerken gesticht

Wereldwijde impact
Afrika
Ethiopië, Ghana, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Rwanda, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, Zambia, Zimbabwe
In Afrika is het leven van veel mensen veranderd doordat ze Gods Woord hebben
leren lezen en begrijpen. In Tanzania is nieuw materiaal in Swahili vertaald dat
waarschijnlijk in 2018 gedrukt en gebruikt kan worden. Daardoor kunnen nog
meer mensen bereikt worden.
In veel landen in Afrika, het jongste continent ter wereld, lag de prioriteit op het
bereiken van kinderen en jongeren. De helft van alle 370.000 mensen die in 2017
tot geloof zijn gekomen nadat ze bereikt waren met Gods Woord bestond uit
jongeren. Scholen in Zuid-Afrika, Ethiopië en een aantal andere regio’s voerden
Project Philip uit in hun klaslokalen.
Voorgangers van hulpbehoevende kerken zijn dankbaar voor de impact van Gods
Woord in hun gemeentes en omgeving. Nu ze een eigen Bijbel hebben, vertellen
Een gezin uit Zambia gebruikt studiemateriaal.
gemeenteleden hun vrienden en familie over het Evangelie van Jezus Christus.
Doordat de voorganger niet langer de enige is die evangeliseert, groeit de
gemeente hard. Zowel in aantal als op geestelijk gebied. De Bijbelstudies van Project Philip spelen daarin een belangrijke rol.
Het is voor mensen een toegankelijk middel om Gods Woord te bestuderen met anderen. En wanneer mensen Gods Woord
lezen en beginnen te begrijpen, komen ze vaak tot geloof en verandert hun leven. Zowel nu, als voor de eeuwigheid.

Azië
Bangladesch, Cambodja, China, India, Indonesië, Maleisië, Nepal, Filipijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam
Om kans te maken op een hogere levensstandaard is er in heel Azië steeds meer vraag naar de alfabetiseringscursus in het
Engels. In de alfabetiseringscursus van Bible League leren mensen lezen en schrijven aan de hand van Bijbelteksten. Kerken in
Hong Kong rapporteren dat ze veel Indonesische arbeidsmigranten hebben bereikt, voornamelijk moslims. Maar ook schoolkinderen en immigranten vanuit de binnenlanden van China zijn bereikt. In China vrezen mensen dat door de nieuwe, strengere
restricties het kinderwerk onmogelijk zal worden gemaakt. Daardoor bestaat de kans dat de alfabetiseringscursus nog de enige
legale manier blijft om kinderen en jongeren te bereiken met het Evangelie.
Met de lancering van Project Philip Bijbelstudies voor kinderen in Indonesië,
de Filipijnen en Thailand is het werk onder kinderen gegroeid in Azië. Als gevolg
daarvan is ook het werk onder families gegroeid. Een voorganger zegt: ‘Het is een
bekend gezegde dat als we een kind bereiken, we daardoor de hele familie bereiken,
de hele omgeving bereiken en uiteindelijk het hele land bereiken.’ We zijn God
dankbaar voor de kans om de nieuwe generatie in Azië te bereiken.
Kinderen tijdens een bijeenkomst in de Filipijnen.

Europa
Albanië, Armenië
Project Philip Bijbelstudies waren essentieel in het bereiken van
mensen in Albanië en Armenië. Gods Woord is verspreid in afgelegen
en gevaarlijke grensgebieden en in gebieden die bekend staan als
islamitische bolwerken. Soms zelfs voor de eerste keer. Moslims,
studenten, vluchtelingen, jongeren en etnische minderheden zijn
bereikt en hebben een nieuw leven gevonden in Jezus Christus.
Naast Project Philip zijn ook de Church Planter Training en de
alfabetiseringscursus belangrijk geweest in Armenië afgelopen jaar.
‘Ik ben er van overtuigd dat als ik in de hemel ben er iemand zal
zeggen, “Bedankt! U heeft het mogelijk gemaakt dat Gods Woord bij
mij in de buurt verspreid werd. En uiteindelijk ben ik daardoor
gered,” zegt een voorganger uit de regio.

Een gezin uit Armenië leest samen uit hun nieuwe Bijbels.

Latijns-Amerika
Argentinië, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Haïti, Mexico, Nicaragua, Peru, Venezuela
Hulpbehoevende kerken in Latijns-Amerika hebben veel uitdagingen gekend in
2017. Orkanen, aardbevingen, politieke instabiliteit, economische crises,
armoede, drugs gerelateerd geweld en andere problemen hadden invloed op
het uitvoeren van de projecten.
Ondanks dat zetten medewerkers en vrijwilligers door. En zagen in elke uitdaging ook weer kansen om mensen te bereiken. Moedig verspreidden ze
Gods Woord in afgelegen en gevaarlijke gebieden in hun land. Plekken die
veel mensen liever zouden mijden. Mede dankzij uw gift hebben mensen
in deze gebieden toch toegang gekregen tot Gods Woord.
Sommigen verbleven in gebieden waar anderen vandaan vluchtten. Door de
humanitaire en economische crisis in Venezuela zijn veel mensen op zoek
naar hoop en troost. Dankzij uw bijdrage hebben ze beide kunnen vinden in
Gods Woord. Dank u!

Project Philip in Colombia.

Project Philip Bijbelstudies vormden de kern van het werk in deze regio
en leidde tot groei van veel gemeentes. Zowel in aantal als in geestelijk
opzicht. José, voorganger in Peru, legt het belang van uw bijdrage en
gebed uit. Hij zegt: ‘Door Project Philip worden we constant uitgedaagd om
meer mensen te bereiken en gehoor te geven aan Gods Grote Opdracht.’

Gods Woord wordt verspreid in Peru.

Midden-Oosten
Wegens veiligheidsredenen noemen we geen namen van landen
Toegerust met Bijbels en training deelden leden en voorgangers van hulpbehoevende
kerken het Evangelie van Jezus Christus met mensen die alle hoop verloren hebben als
gevolg van oorlog en terreur. Gods Woord veranderde dagelijks het leven van mensen.
Vooral bij mensen die in de meest armoedige en verlaten gebieden leven.
Gelovigen en mensen die in dit gebied tot geloof komen zijn gepassioneerd om anderen
ook te bereiken met het Evangelie. Ze werken vaak in moeilijke omstandigheden en kunnen
gevaar lopen als ze anderen willen bereiken met Gods Woord. Maar het dreigende gevaar
weerhoudt hen er niet van het Evangelie te delen met anderen.
Ook in het Midden-Oosten werden
mensen bereikt met Gods Woord.

Verenigde Staten
De Bijbels die verspreid zijn, brachten hoop en nieuw leven in Jezus Christus in grote steden,
in buitenwijken, in gebieden waar mensen net rond kunnen komen, zelfs in gevangenissen
en het ziekenhuis. Veel immigranten gemeenschappen deden mee aan Project Philip Bijbelstudies en de Church Planter Training.
Afgelopen jaar vond de Church Planter Training voor het eerst plaats in een gevangenis.
In de Winnebago County Jail in Rockford deden 25 gevangenen mee aan de training.
Zij hadden Project Phillip al afgerond en zijn nu bezig met het stichten van gemeentes in
elk van de 14 celblokken.

Een gevangene bestudeert Gods Woord.

Over Project Philip
Binnen het werk van Bible League speelt Project Philip een cruciale rol.
Tijdens de Bijbelstudies komen veel deelnemers tot geloof. Mede dankzij uw
gift waren we in staat om Bijbels, studiemateriaal en training te verspreiden.
Volwassenen, jongeren, kinderen en gevangenen kwamen tot geloof en
vonden leven in Jezus Christus.
Gods Woord is verspreid in afgelegen gebieden, gevaarlijke gebieden en
gebieden waar andere godsdiensten de meerderheid vormen. Gods Woord gaf
kracht aan mensen die vervolgd werden en hoop aan hen die geen hoop meer
hadden. In gebieden waar het christendom vermengd is met andere geloven
bracht Gods Woord duidelijkheid en werden gelovigen opgebouwd en groeide
hun geloof. Mede dankzij uw gift kregen veel van deze gelovigen hun eerste
Bijbel.
In 2017 groeide het aantal gevangenissen waar Project Philip uitgevoerd wordt,
waarmee ook het aantal gevangenen toenam die ware vrijheid vonden in Gods
Woord. Zij kwamen tot geloof en lieten zich dopen. ‘De Bijbelstudies zijn zo
belangrijk, want daardoor hebben we Jezus leren kennen als onze Heere en
Heiland,’ zegt een onlangs gedoopte gevangene uit Mozambique.
‘We proberen te leven naar het Woord van God.’

Het verschil dat u maakt
Op veel plaatsen in de wereld neemt het verzet tegen het Evangelie toe,
maar dat weerhoudt mensen zoals Pastor Johny en de leden van zijn
gemeente er niet van om Gods Woord met anderen te delen.

Gods Woord bereikte gevangenen in 14 landen.

‘Vertel onder de heidenvolken
van Zijn eer,
onder alle volken Zijn wonderen.’
Psalm 96:3

Het was voor Pastor Johny niet makkelijk om zijn gemeente te leiden,
middenin een gebied in Noord-India waar een sterke Hindoe gemeenschap is.
Te midden van geestelijke woestenij leek de kerk te stoppen met groeien en
hadden leden weinig interesse daar iets aan te doen.
Tot Pastor Johny hoorde over Project Philip. Hij was er van overtuigd dat dit
programma zou helpen gehoor te geven aan de Grote Opdracht en meldde zich
aan voor de training. Al snel begon hij de leden van zijn gemeente te trainen
hoe ook zij Project Philip konden uitvoeren en een Bijbelstudiegroep konden
leiden. Vanaf dat moment is het aantal gemeenteleden meer dan verdubbeld.
Dankt u mee met Pastor Johny en zijn gemeente voor deze geweldige groei?

Dank u
Mede dankzij u hebben velen voor het eerst hun eigen Bijbel gekregen en
nieuw leven gevonden in Jezus Christus. Toegerust met Bijbels, studiemateriaal en training geven gelovigen uit hulpbehoevende kerken gehoor
aan Jezus’ opdracht om heen te gaan en al de volken te onderwijzen.
Het leven van mensen wereldwijd is veranderd, niet alleen nu maar voor
de eeuwigheid.
Wereldwijd kwamen velen tot geloof
en lieten zich dopen.

‘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.
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Amen.’
Mattheüs 28:19-20

Missie:
Wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken ondersteunen door te voorzien in Bijbels,
studiemateriaal en training
zodat mensenlevens veranderen door Gods Woord.

