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Dank u voor uw steun aan de wereldwijde verspreiding van Gods Woord. Mede dankzij uw gift hebben mensen
toegang gekregen tot de Bijbel en hebben ze Gods Woord leren lezen en begrijpen. Velen zijn daardoor tot geloof
gekomen.

Het verschil dat u maakt
Opgroeiend in een arm en afgelegen dorpje in Odisha, India, draaide het leven van Krishna om zijn Hindoe geloof.
Net als zijn ouders voerde hij gebedsrituelen uit om de vele goden in de tempel gunstig te stemmen. Hopend dat
het hem een uitweg uit de armoede zou bieden.
Na het afronden van school gaat hij werken in de bouw. Hij maakt lange dagen, tegen een laag salaris en hij staat
vaak in de hete zon te werken. Toen een christen op de bouw verscheen om over Jezus te vertellen wilde Krishna
daar als Hindoe niets van weten. ‘Ik was tegen alles wat tegen de Hindoe tradities inging,’ vertelt hij.
Maar God ging aan het werk in hem. Krishna veranderde langzaam van standpunt en sloot zich zelfs aan bij Project
Philip Bijbelstudies. Hierdoor ging hij Gods Woord lezen en begrijpen. En Krishna komt tot geloof. Hij gaat naar een
lokale kerk en laat zich dopen.
Wanneer Krishna zijn nieuwe geloof met zijn ouders deelt eisen zij dat hij zijn geloof meteen afzweert. Maar Krishna
weigert. Zijn vader slaat hem en werkt hem zijn huis uit. Krishna vindt een andere baan en zegt, ‘God heeft me met
vreugde gevuld.’
U heeft deze vreugde, en de vreugde van andere nieuwe gelovigen, mede mogelijk gemaakt door hen een Bijbel en
studiemateriaal te geven. Dank u wel!

Impact 2018
Mensen bereikt

Mensen getraind

Kerken gesticht

1.975.592 mensen
bereikt met het
Evangelie

138.693 mensen
getraind om Gods
Woord te verspreiden

Er zijn 1.264 kerken
gesticht

De impact wereldwijd
Afrika
Burundi, Ethiopië, Ghana, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Zuid-Afrika,
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Bijna de helft van de 360.000 mensen die afgelopen jaar in Afrika bereikt zijn
met Gods Woord zijn kinderen en jongeren. Project Philip draaide voor het
eerst in Burundi, waardoor het leven van jongeren op middelbare scholen en
universiteiten compleet veranderde. Bijvoorbeeld in de hoofdstad Gitega.
In Kenia werd het werk uitgebreid naar de regio Nyanza in het westen. En
in de regio Loita zagen kerkleiders mensen zich bekeren van traditionele
religies en polygamie tot het volgen van Jezus Christus.
In vijf Afrikaanse landen vonden gevangenen vrijheid in Christus.
Een gevangene uit Mozambique vertelt, ‘De meeste mensen zitten hier
omdat we het Woord van God niet kenden. Maar nu, dankzij Project Philip,
hebben we over Jezus Christus geleerd en hebben ons leven aan Hem
gegeven. Wanneer we vrij komen zullen we ook anderen vertellen dat ze
het Woord van God moeten bestuderen en volgen.’
In Ghana werkten gemeentestichters in moslimgemeenschappen, zoals
bijvoorbeeld Musa in Tamale. Musa bekeerde zich van de islam naar het
christendom en leidt nu 25 mensen in Bijbelstudie en aanbidding.

Azië
Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Maleisië, Nepal, Filipijnen,
Sri Lanka, Thailand, Vietnam
Ondanks toenemende druk tegen het Evangelie in verschillende landen in
Azië groeide de kerk. Onder andere hindoes, boeddhisten en moslims werden
bereikt met het Evangelie en zijn tot geloof in Jezus Christus gekomen.
In acht landen vonden mensen hoop in Gods Woord door de alfabetiseringscursus, waardoor ze leerden lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel.
Vrouwen in Bangladesh namen risico om in een moslimgebied taallessen in
Bengali te volgen. Ook kinderen uit inheemse stammen in Maleisië werden
bereikt, inclusief zij die leven in afgelegen dorpjes. Maar ook kinderen in
Chinese en Indiase steden werden bereikt met Gods Woord.
Mede door uw steun werden gemeentestichters in staat gesteld om in Bangladesh, India, Nepal, de Filipijnen en Sri Lanka in totaal 890 nieuwe gemeentes
te stichten. Meer dan 150 van deze gemeentes zijn gesticht in Mindanao, een
regio die bekendstaat vanwege fanatieke moslims.
Via Project Philip hebben meer dan 800.000 mensen toegang tot de Bijbel
gekregen. Kerkleiders in Thailand deelden het Evangelie onder mensen in 240
verschillende dorpen, waaronder boeddhistische monniken.

Europa
Albanië, Armenië
Gelovigen in deze regio betrokken mensen bij het bestuderen en naleven van
Gods Woord, ondanks tegenstand. Levens zijn veranderd. Voor sommigen, met
name in moslimgebieden in Albanië, met vervolging tot gevolg. Gelovigen
worden in Armenië veelal als sekte gezien, vaak door christenen van naam,
waardoor het moeilijk is om mensen met het Evangelie te bereiken.
Desondanks konden acht nieuwe gemeentes worden gesticht.

Latijns-Amerika
Argentinië, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Haïti, Mexico, Nicaragua,
Peru, Venezuela
Mede dankzij uw steun kregen mensen in Latijns-Amerika die lijden onder
armoede, geweld en politieke onrust hoop doordat ze toegang tot de Bijbel
kregen. De aanhoudende onrust in Venezuela weerhield toegewijde gelovigen
er niet van om het Evangelie te blijven delen met anderen, zowel in steden als
in gevangenissen en de jungle.
Mensen in Haïti en Mexico die onder geweld gebukt gaan kregen hoop en
vrede doordat ze Gods Woord leerden lezen en begrijpen. Gelovigen in
Nicaragua bleven het Evangelie verspreiden te midden van sociale en politieke
crises en lanceerden zelfs Project Philip in El Salvador. Christenen in Argentinië
en Colombia gaven Bijbelstudies aan vluchtelingen uit Venezuela.
Vanuit Colombia werd Project Philip en de Gemeentestichter training ook
aangeboden in Ecuador. En door kerkleiders vanuit Mexico kon, door Gods
genade, voor het eerst Project Philip plaatsvinden in Cuba!

Midden-Oosten
Egypte, Jordanië, Zuid-Soedan, en een aantal landen die we om
veiligheidsredenen niet bij naam noemen.
Project Philip blijft de belangrijkste vorm in het Midden-Oosten om mensen
te bereiken met Gods Woord. En we zagen velen tot geloof komen. Ook de alfabetiseringscursus in Arabisch groeide afgelopen jaar, met name in Egypte en
Jordanië. Gelovigen in Egypte bereikten Soedanese vluchtelingen met de Bijbel
via Project Philip. In Jordanië werden vluchtelingen uit Syrië bereikt met Gods
Woord.

Verenigde Staten
In vier gevangenissen in Illinois, waaronder de Cook County Jail in Chicago,
kwamen gevangenen tot geloof door Gods Woord. Daarnaast werd Project Philip
ook gelanceerd in een vrouwengevangenis in Lynwood, Californië.
Spaanstalige immigranten in New York, afkomstig uit Centraal en Zuid-Amerika,
vonden hoop in het Woord van God. Net als Franstalige immigranten uit Togo en
andere Afrikaanse landen, die nu in Charlotte, North Carolina leven.
In Urbandale, Iowa, begon een echtpaar met Project Philip Bijbelstudies als
eerste stap in het stichten van een nieuwe gemeente.

Over 2018
Van Albanië tot Zimbabwe en alles wat daar tussen ligt, waaronder moeilijk
bereikbare gebieden of plekken waar weerstand is tegen het Evangelie, vonden
mensen hoop in het Woord van God en kwamen tot geloof. In grote delen van
de wereld bracht het licht van Jezus Christus rust in de levens van mensen, die
lange tijd alleen maar chaos in hun leven kenden.
Uw gift heeft dat mede mogelijk gemaakt. Toegerust met Bijbels en studiemateriaal waarin u heeft voorzien, trokken gelovigen er op uit en bereikten mensen
met Gods Woord.
De honger naar Bijbels en studiemateriaal werd onlangs opnieuw duidelijk
tijdens een Project Philip training in Indonesië. Gelovigen in een afgelegen
dorpje kwamen samen voor de training toen er een wolkbreuk plaatsvond. Al
snel stroomde het water de kerk binnen en bleef het stijgen.
Eerst stond er een klein laagje, maar al snel stond het water zo hoog als het zitgedeelte van een stoel. Maar de bezoekers bleven gewoon zitten! Ze zeiden dat
de trainer door kon gaan, want de omstandigheden maakte ze niets uit. Het was
de eerste keer dat ze ooit een Bijbel en training kregen. En dat heeft u mogelijk
gemaakt!
Bosco, een 55-jarige eigenaar van een bedrijf in Burundi, heeft de kracht van
Gods Woord gezien in zijn leven. En nu wil hij niets anders dan het delen met
anderen. Hij is opgeleid tot een Philip en is zo enthousiast om jongeren te
bereiken met het Evangelie dat hij één dag per week zijn bedrijf sluit om
Bijbelstudies te kunnen geven op een lokale school.
Helaas zagen we de weerstand en verdrukking tegen het Evangelie in delen van
de wereld toenemen. En terwijl de kerk ook op die plaatsen groeit, ervaren gelovigen vervolging door hun geloof in Jezus Christus. Zo ook twee tienermeisjes in
Albanië. Toen hun familie ontdekte dat ze mee hadden gedaan aan een Project
Philip Bijbelstudie werden ze ernstig mishandeld, in de hoop dat ze hun nieuwe
geloof zouden afzweren. Wilt u bidden voor deze twee meisjes en alle anderen
die hiermee te maken hebben? Dat ze standvastig zullen blijven en vast zullen
houden aan de beloftes in Gods Woord?

‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde,
want Ik ben God en niemand anders. ‘
Jesaja 45:22

Dank u
Uw gift voor Bijbels en studiemateriaal voor mensen wereldwijd gaf kracht aan hen die vervolgd worden, hoop aan
wie geen hoop meer had en rust en vrede aan wie onrustig was. Mede dankzij uw steun heeft er een verandering
met eeuwigheidswaarde plaatsgevonden in het leven van mensen. Dank u voor uw ondersteuning in gebed en
giften.

‘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

