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Wereldwijde impact  

Mede dankzij uw hulp werd een moeilijk jaar voor bijna twee miljoen mensen een vreugdevol jaar, doordat  

ze Jezus Christus mochten leren kennen door Gods Woord. Uw steun maakte het mogelijk om mensen  

bekend te maken met het Evangelie en hen te betrekken bij Gods Woord. Door bij te dragen aan de  
verdere groei van Gods Kerk, werden velen gezegend. Dank u voor uw bijdrage daarin en uw betrokkenheid. 

Het verschil dat u maakt 

“Mijn naam is Laura en ik ben 11 jaar oud.” Ze woont in 

Indonesië en zit in groep 8. Laura leert Engels lezen en 

schrijven via de  Bijbelse alfabetiseringscursus. Ze straalt 

en vertelt: “Ik ben zo blij met mijn leraar, meneer Ethan. 

Ik hou van de Bijbel die hij gegeven heeft! ”  

Laura woont met haar moeder op een steile heuvel in 

Kupang. Ze is één van de vele kinderen die deelneemt 

aan de alfabetiseringslessen. Gevraagd naar haar favo-

riete Bijbelverhaal zegt ze: “Mijn favoriete verhaal is de 

bruiloft in Kana. Ik stond versteld toen ik ontdekte welke 

wonderen Jezus deed, te midden van zoveel mensen.” 

Laura geniet zichtbaar van de mogelijkheid om over  

Jezus te vertellen.  

Haar moeder maakt schaaltjes rijstpudding om te verkopen in de kantine van een ziekenhuis in de buurt. Het is 

voor hen de enige bron van inkomsten. Haar ogen vullen zich met tranen wanneer ze vertelt hoe blij ze is dat Laura 

Engels leert en nog belangrijker; dat ze tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Laura vult aan: “Ik hou er van om 

Bijbelverhalen te lezen en om te dansen. Dansen maakt me blij en ik wil net als David God eren met  mijn dans.” 

Ondanks haar jonge leeftijd vertelt ze trots en moedig over haar geloof dat Jezus Heer over ons allemaal is. 

De 11-jarige Laura met haar moeder en Ethan. 
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De impact wereldwijd 

Uw betrokkenheid en steun bij de verspreiding van Gods 

Woord heeft hoop gebracht aan heel veel mensen  

tijdens de coronapandemie. Ondanks restricties en lock-

downs, werden harten geraakt door het Evangelie en  

veranderden levens in meer dan 50 landen.  

Gelovigen creëerden mogelijkheden om toch Project  

Filippus uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld via online 

platforms als Zoom en WhatsApp.  

Zo ontstonden virtuele gemeenschappen met en voor 

nieuwe gelovigen. Filippussen (Project Filippus Bijbel -

studieleiders) zochten manieren om mensen fysiek te 

ontmoeten en te bemoedigen om de studies te blijven 

doen en hun families daar bij te betrekken. Vanwege de 

lockdown zaten familieleden vaak thuis en konden zo 

gemakkelijk aansluiten bij Project Filippus.  

Deelnemers van de Gemeentestichter Training rondden 

hun training succesvol af en stichtten gemeentes in  

gebieden waar dat veilig was. En velen leerden lezen  

en schrijven via de Bijbelse Alfabetiseringscursus.  

Het was een chaotisch en turbulent jaar, maar mede 
dankzij uw steun was het mogelijk om bijna twee miljoen 

mensen te betrekken bij de Bijbel. Wilt u danken dat  

Filippussen obstakels hebben mogen overwinnen om 

mensen te bereiken met Gods Woord en bidden of de 

Heere hen in de toekomst wil helpen wanneer er wellicht 

meer obstakels komen?  

 

Afrika 

Burundi, Ethiopië, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi,  

Mozambique, Nigeria, Zuid-Afrika, Tanzania, Zambia, 

Zimbabwe 

De gevolgen van corona in Afrika verschilden per land. 

Sommigen gingen maandenlang in lockdown, terwijl  

anderen na een maand weer ‘open’ gingen. Eén van de 

dingen die gelovigen in de verschillende landen met  

elkaar gemeen hadden, was de vastberadenheid om de 

hoop in Christus te delen. En uw steun heeft daar aan 

bijgedragen. 

Gelovigen in Ethiopië deelden het Evangelie waardoor 

verwarring over valse leren werd opgehelderd.  

In Ghana en Mozambique trainden Filippussen ouders 

hoe ze thuis Project Filippus konden leiden. Veel jeugd-

leiders en kinderwerkers in Kenia werden online getraind 

via Zoom. In Malawi werd Project Filippus afgelopen jaar 

gelanceerd.  

In Zambia leerden deelnemers van de alfabetiserings-

cursus online lezen en schrijven. Helaas is de Gemeente-

stichter Training tijdelijk stilgelegd als gevolg van corona.  

We zijn dankbaar voor toegewijde Filipussen, zoals in 

Zimbabwe waar een unieke kans zich voordeed. Door 

een samenwerking met overheidsfunctionarissen kreeg 

Bible League de kans om in grote delen van het land aan 

te sluiten bij voorlichtingsbijeenkomsten. De directeur 

van Bible League Zimbabwe zegt: “Filippussen bereikten 

in zeer korte tijd grote delen van het land. Wat normaal 

gesproken maanden zou duren, is nu in 3 weken  

bereikt. Geweldig!”  

De ‘White Garments Cult’ in Zimbabwe is bereikt met Gods Woord.  
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Azië 

Bangladesh, China, India, Indonesië, Japan, Maleisië,  

Nepal, Filipijnen, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 

Het werk in Azië kenmerkte zich afgelopen jaar door  

onrust. In India verloren miljoenen dagarbeiders hun 

inkomen. Ook Bangladesh, Nepal, Maleisië, Indonesië  

en China werden hard geraakt door het coronavirus.  

Desondanks veranderde het leven van mensen via  

Project Filippus Bijbelstudies, de Gemeentestichter  

Training en de Bijbelse Alfabetiseringscursus.  

Duizenden mensen werden betrokken bij Gods Woord 

via Project Filippus Bijbelstudies. In Indonesië werd Pro-

ject Filippus virtueel gelanceerd via WhatsApp. Kerken in 

de Filipijnen, Maleisië, India, Bangladesh en Nepal hiel-

den ook online trainingen.  

Een voorganger in de Filipijnen deed zijn uiterste best 

om de problemen met een slechte internetverbinding op 

te lossen. Pastor Flores ontdekte dat hij midden op een 

veld het beste signaal had. Dus zat hij daar de hele dag 

om online de Gemeentestichter Training te kunnen ge-

ven, met zijn telefoon in zijn ene hand en een paraplu in 

de andere als bescherming tegen de brandende zon. In 

heel Azië werden meer dan 300 gelovigen toegerust om 

zelf gemeentes te stichten.  

In China werden mensen uit verschillende provincies  

bereikt via de online Alfabetiseringscursus. Duizenden 

deelnemers kregen op deze wijze toegang tot Gods 

Woord.  

Europa 

Albanië, Armenië, Kosovo, Macedonië, Rusland 

Mannen, vrouwen, jongeren en gevangenen in Albanië 

en Armenië hadden te maken met flinke beperkingen, 

waardoor het werk langzamer ging. Maar door de Heilige 

Geest veranderden desondanks vele levens na het  

horen van het Evangelie. Van immigranten tot kinderen 

in zomerkampen, velen leerden het Evangelie kennen via 

Project Filippus. Doordat mensen thuiszaten door de 

lockdown, werden ze gestimuleerd om met hun hele  

gezin Project Filippus te doen. In Vlora, een gebied in 

Albanië, hoorden velen het Evangelie voor het eerst.  

Gelovigen in Armenië hielden online Project Filippus  

bijeenkomsten.  

De Bijbelse Alfabetiseringscursus in Indonesië. 

Project Filippus in Albanië. 

Gods Woord bracht hoop in Armenië. 
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Ondanks de lockdown rondden verschillende Gemeente-

stichters in Europa hun training af.  

Door de reisbeperkingen die er waren liep de lancering 

van Project Filippus in Rusland vertraging op. De lokale 

partner moet getraind worden. Aangezien dit fysiek 

moet gebeuren, is het wachten op het moment dat er 

weer gereisd kan en mag worden.  

De oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan had impact 

op het werk in Armenië. Deelnemers en leiders van  

Project Filippus werden naar het front gestuurd en  

tot ons grote verdriet is een aantal van hen gesneuveld  

in de strijd. Daarnaast verkeren veel families nog in  

onzekerheid over de status van hun geliefden. Dit zorgt 

voor angst, verdriet en hopeloosheid. Datzelfde geldt 

voor mensen die uit het conflictgebied gevlucht zijn. Zij 

die op zoek zijn naar hoop en troost worden bereikt met 

Gods Woord en vinden hoop en vertroosting in Hem.  

“Ook door de coronacrisis staan mensen meer open 

voor het Evangelie. Ze zoeken naar hoop, naar licht in 

de duisternis. Ik laat geen mogelijkheid liggen om  

mensen te vertellen over Jezus.” vertelt Mamikon,  

een Armeense Filippus.   

Latijns-Amerika 

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Dominicaanse 

Republiek, Ecuador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, 

Uruguay, Venezuela 

Veel Latijns-Amerikaanse landen worstelden met sociale 

en politieke crises toen de pandemie toesloeg.  

Het gevolg was nog grotere werkloosheid en weinig tot 

geen mogelijkheden voor mensen om hun familie te  

onderhouden. Desondanks kregen zij hoop en houvast 

doordat ze via Project Filippus Gods Woord leerden  

lezen en begrijpen en tot geloof kwamen.  

God voorzag in manieren om mensen online te bereiken 

tijdens de lockdown. Filippussen in Peru, Mexico,  

Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek 

maakten gebruik van digitale versies van Project Filippus 

om mensen te bereiken met het Woord van God.  

Maicol Familia uit de Dominicaanse Republiek vertelt 

daarover: “Online Project Filippus maakt het voor  

jongeren mogelijk het Evangelie te leren kennen.  

Ik heb op deze manier de Waarheid ontdekt en ben zo 

enthousiast, dat ik al mijn vrienden benader om ook  

mee te doen.” 

Via de Gemeentestichter Training leerden honderden 

deelnemers hoe ze mensen kunnen bereiken met het 

Evangelie, hoe ze Project Filippus kunnen uitvoeren én 

hoe ze een gemeente kunnen stichten.  

Als gevolg van de beperkingen vertraagde de Bijbelse 

Alfabetiseringscursus in Haïti. Toen de maatregelen iets 

versoepelden, mochten kerken de lessen weer opstarten 

met vijf personen per keer.  

Gelovigen in Argentinië, Chili en Haïti deelden voedsel-

pakketten uit om mensen in hun nood te ondersteunen. 

Daarbij verzorgde Bible League geestelijk voedsel, in de 

vorm van Bijbels en studiemateriaal. Deze activiteiten 

vonden plaats in samenwerking met andere organisaties, 

iets waar Bible League veel waarde aan hecht.  

Zorgmedewerkers in Brazilië die werken met coronapatiënten bestuderen samen Gods Woord via Project Filippus. 
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Midden-Oosten 

Egypte, Jordanië, Libanon, Zuid-Soedan en een aantal 

landen die we om veiligheidsredenen niet noemen.  

Het jaar begon zeer voortvarend. In de eerste maanden 

van 2020 bereikten gelovigen meer dan 135.000 mensen 

met Gods Woord, slechts 30.000 minder dan in heel 

2019! Maar toen sloeg COVID-19 toe en gingen landen in 

lockdown. 

Door alle beperkingen konden geen Project Filippus  

trainers of Alfabetiseringscursusleiders opgeleid worden.  

Ook mochten mensen niet langer in groepjes samen-

komen, waardoor de uitvoer van Project Filippus moeilijk 

werd. Het team organiseerde online Bijbelstudies.  

Dit bood een alternatief voor mensen met internet.  

Ook afgelopen jaar zagen we dat de Bijbelse Alfabeti-

seringscursus een bijzonder effectieve methode is om 

mensen in deze regio te bereiken met Gods Woord.  

Het werk heeft resultaat, vertelt Pastor Mussa, die werkt 

in een broedplaats van Al-Qaida moslimextremisten:  

“We geloven in de werking van vermenigvuldiging. 
Wanneer mensen een Bijbel krijgen en zich verdiepen 

in Gods Woord, willen ze het Evangelie verder  

verspreiden. Het is gevaarlijk, maar dit werk is te  

belangrijk om mee te stoppen.” 

Noord-Amerika 

Canada, VS 

Gelovigen in de VS maakten ook gebruik van online  

kanalen om Gods Woord te verspreiden. In Californië, 

Illinois, Florida en Pennsylvania maakten gelovigen  

gebruik van Zoom om het Evangelie te verkondigen.  

Het bleek een effectieve methode om met name tieners 

te bereiken.  

Een verpleegkundige in Pennsylvania organiseerde  

online Project Filippus bijeenkomsten voor de vrouwen 

waar ze mee werkt. Een Filippus in Californië trainde  

immigranten uit Cuba, El Salvador en Venezuela. Hij zegt: 

“Ondanks hun problemen realiseren zij zich dat ze  

mogelijkheden hebben om het Evangelie te delen met  

anderen die in dezelfde moeilijke situatie zitten.” 

Door middel van Project Filippus in gevangenissen von-

den gevangenen werkelijke vrijheid in Christus. Ondanks 

dat de Gemeentestichter Training vertraging opliep, zijn 

er nieuwe gemeentes gesticht in Florida, New Jersey en 

Virginia. Chinese immigranten in Vancouver werden  

getraind om andere immigranten te bereiken met het 

Evangelie via de Engelse Alfabetiseringscursus.  

Dank u 

In tijden als deze verlangen mensen naar betere tijden. Mede dankzij uw steun zijn velen tot geloof gekomen en 

hebben hoop en vrede gevonden in het Evangelie. Het Woord van God nestelt zich in hun hart, ze groeien in geloof 

en hun leven verandert. Dank u voor uw bijdrage daarin.  


