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Wereldwijde impact
2.111.897

mensen bereikt met Gods Woord

99.570
mensen getraind

1.426

kerken gesticht
Arturo verspreidt vol blijdschap Gods Woord.

Mede dankzij uw hulp konden afgelopen jaar meer dan 2,1 miljoen mensen Jezus Christus leren kennen door
Gods Woord. Uw steun maakte het mogelijk om kinderen, jongeren, volwassenen en gevangenen te betrekken
bij Gods Woord. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden vonden mensen hoop door het Evangelie van Jezus
Christus. Dank u voor uw bijdrage daarin en uw betrokkenheid.

Het verschil dat u maakt
Toen Diwa, een 37-jarige moeder van twee kinderen, een aantal jaren geleden TV zat te kijken viel de stroom opeens uit. Ze keek naar buiten en zag tot haar grote verbazing in de verte een aantal huizen in brand staan. Vrijwel
meteen hoorde ze geweerschoten. Het bleek de bezetting van Marawi te zijn, de overwegend moslimstad in de
Filipijnen.
Het lukt Diwa en haar gezin om de stad te ontvluchten.
“Terwijl we de stad uit renden zagen we op elke hoek
van de straat IS-strijders, die daar checkpoints opbouwden met zandzakken en prikkeldraad”, vertelt Diwa.

De oorlog duurde maanden en Diwa en haar man
spendeerden al hun geld aan het huren van huisjes in
andere provincies. Uiteindelijk kwamen ze aan bij een
vluchtelingencentrum in Iligan City. Het leven was
zwaar voor Diwa. “De eerste weken huilde ik alleen
maar en zei dat ik hier nooit aan kon en wilde wennen.
Ik voelde me zo eenzaam en terneergeslagen.”
Diwa leert er een echtpaar kennen die hen aan water,
De Filipijnse Diwa, samen met haar kinderen.
voedsel en andere benodigdheden helpt.
Ze nodigen haar uit voor een vrouwengroep die onder andere naait en in de tuin werkt en Diwa sluit zich aan.
Al snel blijkt dat de groep ook samen Project Filippus volgt, geleid door het echtpaar.

“Ik leerde niet alleen naaien en tuinieren, maar ik leerde ook de liefde van Jezus Christus kennen. Het echtpaar gaf
ons niet alleen voedsel, maar brachten ons ook het Evangelie. Hoewel we een moslimfamilie waren vond mijn man
het goed dat ik naar de Bijbelstudies ging.” Het duurt niet lang voordat Diwa tot geloof komt.
“Mijn leven is veranderd sinds ik tot geloof ben gekomen. Ik ervaar nu vreugde en vrede en heb weer hoop voor de
toekomst.” Hoewel ze niet met haar man over de Bijbel spreekt, ziet hij de verandering bij Diwa. Ze hoopt en bidt
dat ook hij tot geloof zal komen.
mensen bereikt met Gods Woord
Ze doen hun best om hun leven weer op te bouwen. De strijd is inmiddels al enige tijd voorbij, maar de gevolgen
zijn nog steeds merkbaar. Toen ze terugkeerden naar Marawi bleek er niets over van het huis en bleken al hun
bezittingen weg te zijn. Desondanks is DIwa dankbaar. “Ik ben dankbaar dat ik via Project Filippus Gods Woord
mocht leren kennen en dat ik tot geloof ben gekomen. Nu doe ik mijn best ommensen
een getuige
te zijn voor de
getraind
mensen in mijn omgeving.” Mede dankzij uw steun konden mensen als Diwa bereikt worden met Gods Woord.
Dank u!

1.773.019
82.069

De impact wereldwijd
Ondanks de uitdagingen die de pandemie in 2021 met
zich meebracht leerden mensen in Afrika, Azië, Europa,
Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en de VS Jezus
Christus kennen. Helaas zijn er afgelopen jaar ook
verliezen geleden. Medewerkers, partners en vrijwilligers
van Bible League zijn overleden als gevolg van COVID-19.
Wilt u bidden voor hen die rouwen om het verlies van
een geliefde?
In 2021 heeft God het werk gezegend met nieuwe
mogelijkheden om Zijn Woord te verspreiden.
Zoals door audiobijbels voor blinden, slechtzienden
en mensen die niet kunnen lezen. Ook werden er zo’n
800.000 kinderen en jongeren bereikt, die mochten
leren over hun hemelse Vader. We zijn dankbaar dat
de volgende generatie op deze manier betrokken kon
worden bij Gods Woord.
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Dankbaar
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“Ik dank de Heere Jezus
Christus voor Zijn genade. Hij
heeft iemand gezonden om Zijn
Woord aan mij uit te leggen. Ik
hoop dat meer mensen zoals ik
bereikt kunnen worden. Het
Woord van God moet overal
bekend worden gemaakt, zodat
mensen Jezus Christus kunnen
leren kennen als hun Heere en
Heiland.” Matilde, Colombia.

“Ik heb mensen zien veranderen
na het lezen van Gods Woord.
Zelf ben ik tot geloof gekomen en
ben bekeerd tot een nieuw leven.
Hulpbehoevende kerken over de hele wereld pasten zich En nu kan ik niet anders, dan het
aan de omstandigheden aan, door bijvoorbeeld online
Goede Nieuws met anderen
Project Filippus aan te bieden en de Gemeentestichter
delen.” Kristian, Albanië.
Training te houden via Zoom, Facebook en Whatsapp.
De Alfabetiseringscursus was in veel gebieden het moei- “Dank u voor uw steun! Daardoor
lijkste programma om voort te zetten onder de geldende werd het mogelijk om Bijbels,
studiemateriaal en training te
restricties. Desondanks leerden tienduizenden mensen
lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel.
geven. Mijn gemeenteleden zijn
ook dankbaar. Ze hebben meer
over God en Zijn Woord geleerd.
Dank voor uw steun, liefde en
gebeden.” Sanaj, Nepal.
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mensen getraind
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Via Project Filippus werden in Mozambique meer dan 35.000 mensen bereikt
metgesticht
Gods Woord.
Afrika
Burundi, D.R. Congo, Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi,
Mozambique, Rwanda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe,
Zuid-Afrika
Afgelopen jaar zijn in Afrika meer dan 444.000 mensen
bereikt met Gods Woord via Project Filippus, de
Gemeentestichter Training en de Alfabetiseringscursus.
Meer dan de helft daarvan bestaat uit jongeren.

Azië
Bangladesh, China, Filipijnen, India, Indonesië, Maleisië,
Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam

2021 was voor mensen in Azië een moeilijk jaar met
natuurrampen, toenemende vervolging en de pandemie.
Maar het Evangelie bracht hoop voor mensen in deze
regio. In totaal ontvingen meer dan 700.000 mensen het
Het werk in Zambia groeide snel. We zagen vele levens
Woord van God en werden ruim 25.000 mensen getraind
en gemeenschappen veranderen. Zo was er bijvoorbeeld om het Evangelie verder te verspreiden.
een daling in polygamie en het aantal kinderen dat
India is een gevaarlijke plek voor christenen en ook afgeuitgehuwelijkt werd. Meer dan 12.000 mensen in Zambia
lopen jaar zagen we de vervolging toenemen. Toch overleerden lezen en schrijven aan de hand van Gods Woord.
wonnen christenen de anti-bekeringswetten, onderdrukIn een cultuur waar jonge meisjes soms niet naar school
king, fysiek geweld en arrestaties om anderen te bereimogen omdat ze voor broertjes en zusjes moeten zorgen
ken met het Evangelie. Mede dankzij hun dappere inzet
of soms al op hun dertiende uitgehuwelijkt worden,
en uw steun en gebeden zijn afgelopen jaar bijna
maakte u het mogelijk dat ze leerden lezen en schrijven
200.000 mensen in India bereikt.
en Gods Woord leerden kennen.
In Indonesië werd Project Filippus online gehouden via
In Ghana kwamen tienduizenden jongeren tot geloof
Zoom, telefoon en Whatsapp. En ontstonden er
tijdens Project Filippus. In Bohye, één buitenwijk van
mogelijkheden om soldaten te bereiken.
Accra, ontvingen kinderen een eigen Bijbel. Eén van hen,
Abigail, vertelt: “De Bijbel die ik heb gekregen is echt een Het werk op de Filipijnen groeide fors in 2021. Zo zijn
er in een jaar 500 nieuwe gemeentes gesticht via de
zegen. Ik ben gemotiveerd om veel meer te lezen in Gods
Gemeentestichter Training. Ook hier verplaatsten de
Woord en ben dan ook dankbaar dat ik dat nu kan
activiteiten zich naar online tijdens de lockdowns.
doen.”
Eén gemeentestichter werkte onder vluchtelingen uit
Ook werden er 315 nieuwe gemeentes gesticht, waarvan
Marawi, een grote stad die door IS-strijders bezet werd.
meer dan de helft in Zimbabwe. Recent werden gemeenOndanks dat de gemeente weinig middelen had, konden
tes gesticht in de dorpjes Musulu, Mugole en Musume.

ze voorzien in de dagelijkse noden. Deze daden van liefde en vriendelijkheid opende de weg om het Evangelie te
delen met deze vluchtelingen met een moslim achtergrond.

Daarnaast werd een aantal door Bible League getrainde
vrijwilligers als soldaat naar het front gestuurd.
Daar kregen ze de mogelijkheid om andere soldaten
te bereiken met Gods Woord.

Helaas kregen veel medewerkers, partners en vrijwilligers in Azië ook te maken met verliezen als gevolg van
COVID of werden er zelf door getroffen. Eén medewerker, Thony, verloor zijn vrouw en ongeboren kind als
gevolg van COVID. Wilt u bidden voor Thony en zijn
achtjarige zoon?

Zo ook Vardan. “Toen de oorlog begon werd ik naar Hoktemberyan gestuurd. Daar gaf God me de mogelijkheid
om elke dag na hetmensen
ontbijt mijn
peloton
toe teWoord
spreken.
bereikt
met Gods
Toen een deel van het peloton naar de frontlinie moest
gaf de commandant toestemming om het Woord van
God te delen. Ik deelde Psalm 91 met ze en vertelde over
het vertrouwen opmensen
God.” getraind

Europa
Albanië, Armenië
Afgelopen jaar mochten we tienduizenden kinderen,
jongeren en volwassenen bereiken in Albanië en
Armenië. In Albanië werden zomerkampen georganiseerd waar kinderen bereikt werden met Gods Woord.
Zo werd één van de kampen in Korçë bezocht door
honderden kinderen en hebben inmiddels meer dan 650
van hen Project Filippus afgerond. Daarnaast is een grote
groep nog bezig met de Bijbelstudies.
Het Evangelie werd ook buiten de landsgrenzen
verspreid, door Albanezen die Project Filippus uitvoeren
in Griekenland, Kosovo en Noord-Macedonië.
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Latijns-Amerika
Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Dominicaanse
Republiek, Haïti, Honduras,
Mexico, Nicaragua,
kerken gesticht
Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, Venezuela
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Door de pandemie nam de armoede toe voor veel inwoners van Latijns-Amerika. De moeilijke omstandigheden
waar mensen in leven werden nog moeilijker. En juist in
die moeilijke omstandigheden vonden velen de hoop van
het Evangelie.
In Mexico lag de focus op gebieden waar mensen in
extreme armoede leven, zoals bijvoorbeeld Tabasco,
Chiapas en Quintana Roo. Daar werden mensen bereikt
uit de inheemse bevolking, veelal in afgelegen gebieden
waar geen andere organisaties werken.

Na de oorlog met Azerbeidzjan ontstonden in Armenië
nieuwe mogelijkheden om mensen te bereiken met Gods
Ook voor de inwoners van Haïti was het een turbulent
Woord. Vluchtelingen uit de regio Nagorno-Karabach
jaar met een enorme toename in geweld door rivalisewerden opgevangen en kregen het Evangelie te horen.
rende bendes, ontvoeringen en onrust. Nadat de president in juli werd vermoord nam de instabiliteit verder
toe. Desondanks leerden meer dan 700 mensen lezen en
schijven aan de hand van de Bijbel. Het hoogste aantal in
vier jaar!
Leiders van Project Filippus verspreidden het Woord van
God in diverse delen van Haïti, soms met gevaar voor
eigen leven. Dat ondervond Pastor Stanis toen hij met
zijn gezin uit de kerk kwam en onder vuur werd
genomen door een bende. Zelf raakte hij gewond aan
zijn arm, maar zijn jongste zoon van acht overleefde
de aanval niet. Wilt u bidden voor troost en herstel voor
Pastor Stanis en zijn gezin?

Tijdens de oorlog werden soldaten bereikt met het Evangelie.

Met het 200-jarig bestaan van Peru hebben christelijke
leiders ten doel gesteld om 1 miljoen mensen te bereiken met het Evangelie binnen één jaar. De start was in
juli 2021. Dankzij een robuust netwerk van lokale
partners door het hele land helpt Bible League mee om
dit doel te bereiken. Inmiddels zijn er al velen bereikt en
sluiten veel mensen zich aan bij Project Filippus.
Midden-Oosten
Egypte, Jordanië, Libanon, Zuid-Soedan en een aantal
landen die we om veiligheidsredenen niet noemen.
Mede dankzij uw steun zijn afgelopen jaar meer dan
188.000 mensen in het Midden-Oosten bereikt met het
Woord van God en zijn levens veranderd. Niet alleen
voor nu, maar voor de eeuwigheid.
Ook in het Midden-Oosten waren er de nodige uitdagingen door de pandemie, maar met de toenemende restricties nam ook het doorzettingsvermogen van lokale
gelovigen toe. Er werden bijvoorbeeld wekelijks online
Bijbelstudies georganiseerd voor mensen die toegang
hebben tot internet. Maar gelovigen bleven ook mensen
via persoonlijk contact betrekken bij Gods Woord.
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Sabah leerde lezenkerken
en schrijven
aan de hand van de Bijbel.
gesticht

Afgelopen jaar mocht het werk verder uitbreiden in
Darfoer, Soedan. De regio staat bekend om de jarenlange strijd die er is met vele oorlogen tot gevolg.
Het was bemoedigend om te zien wat het effect is
wanneer mensen toegang tot de Bijbel krijgen en tot
geloof komen.

Verenigde Staten
Meer dan 25.000 mensen werden in 2021 bereikt in de
VS via online of fysieke Project Filippus, de Gemeentestichter Training of de Alfabetiseringscursus. Door alle
beperkende maatregelen door de pandemie leek het
onmogelijk om gevangenen te kunnen bezoeken en
Bijbelstudie met hen te doen. Maar doordat een grote
Ondanks alle moeilijkheden die er zijn voor de vele
groep gevangenen getraind is om Project Filippus te
vluchtelingen in de regio, heeft u hoop gegeven voor een leiden, kon het programma toch doorgaan. Ondanks dat
bezoek niet mogelijk was. In totaal zijn op die manier
groot aantal van hen. Deze vluchtelingen vonden hoop
meer dan 6.000 gevangenen bereikt.
en houvast in het Woord van God tijdens Project Filippus. Vaak voelen vluchtelingen zich niet welkom in een
nieuw land en voelen ze zich tweederangs burgers, maar
wanneer ze tot geloof komen voelen ze zich onderdeel
van een nieuwe familie en voelen ze zich thuis.
De Alfabetiseringscursus was ook in 2021 een effectief
middel om mensen, met name vrouwen, te bereiken.
Veel vrouwen krijgen niet of nauwelijks de kans om naar
school te gaan en kunnen daardoor niet lezen of schrijven. Er is dan ook veel animo om mee te doen.

Dank u
2021 was voor veel mensen een moeilijk jaar. Maar mede dankzij uw steun hebben meer dan 2,1 miljoen mensen
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.

