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Woorden schieten tekort om het afgelopen jaar te beschrijven. Vol dankbaarheid 
kijken we terug op alle zegeningen die we wereldwijd mochten ontvangen.  
Mensen die Gods Woord leerden kennen en wiens leven compleet veranderde.  
In dit verkorte jaarverslag krijgt u een beeld van de impact van het werk in  
het afgelopen jaar. Het is een glimp van alles wat gebeurd is onder de zegen  
van God. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Rick van Heusden,
directeur

Onder Zijn zegen

2021

Baten van particulieren € 718.330

Baten van bedrijven € 472.015

Baten van organisaties € 57.454

Overige baten € 15.767

Totaal €  1.263.566

Totale lasten € 1.139.661

Besteed aan doelstelling € 939.237

Resultaat € 123.905

Bestedingspercentage t.o.v. baten 75,3%

Wervingspercentage 12,7%

Kerncijfers 2021
Bible League Nederland

Inkomsten

“De Bijbelstudie heeft me geholpen om mijn levensstijl te veranderen. Ik 
kan nu Gods Woord toepassen in mijn leven. Ik vertel mijn schoolvrienden 
dat ze het beste naar het Woord van God kunnen luisteren. De Project 
Filippus boekjes van Bible League leren je om tot Gods eer te leven. Daar 
ben ik heel dankbaar voor!” - Olovilu, Zimbabwe



Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn. Maar 
juist door het corona- 
virus kregen we, de  
afgelopen twee jaar, 

unieke kansen om het Evangelie te 
brengen op plekken die eerder 
onbereikbaar leken! Bijvoorbeeld in 
Zimbabwe, waar zelfs de overheid 
hielp om Project Filippus door heel 
het land bekend te maken. 

Sinds het begin van de corona- 
crisis kreeg Bible League de unieke 
kans om samen te werken met de 
overheid van Zimbabwe. Overheids-
functionarissen maakten gebruik van 
het netwerk van Bible League. Voor 

of na een Bijbelstudie werd verteld 
over COVID-19 en wat mensen 
moeten doen om dit te vermijden. 
Maar Bible League maakte ook 
gebruik van het netwerk van deze 
overheidsfunctionarissen. Zo reisden 
we naar plekken in Zimbabwe die we 
nooit eerder hadden bereikt. Om 
daar het Evangelie te brengen waren 
nieuwe gemeentestichters nodig.  
U gaf ruimhartig voor hun opleiding. 
In totaal werden 85 gemeente- 
stichters getraind! Zij leren nu,  
via Project Filippus, anderen meer 
over het Evangelie en starten, 
wanneer er meerdere gelovigen  
zijn, een christelijke gemeenschap.

Unieke kansen voor het 
Evangelie door corona 

Zimbabwe

De bijna drie miljoen inwoners van Armenië 
lijden onder de (gevolgen van de) vele oorlogen. 
Er wordt al ruim 30 jaar gevochten in dit land. 
Vorig jaar barstte de strijd weer los. Te midden van 
al het verdriet en de onzekerheid delen mensen 
de hoop van Gods Woord. We vroegen u te helpen 
door het geven van een kerstgift voor Bijbels voor 
Armenië. Dankzij de verdubbelingsactie (van een 
groep ondernemers) gaf u samen 13.950 Bijbels!

Hoop door Gods 
Woord in het door 
oorlog verscheurde 
land

>>
>

Armenië
MET VERDUBBE-LINGSACTIE!

“Overal om ons heen sloegen de bommen in. En toen, 
te midden van al dat immense geweld zag ik hoe  
Psalm 91 in vervulling ging;  Al zullen er duizend vallen 
aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand -  
bij u zal het onheil niet komen.” 
-  Arman vertelt tijdens het bezoek aan Armenië hoe hij 
Gods Woord deelde met zijn medesoldaten tijdens de 
oorlog. Nu verspreidt hij weer Bijbels en studiemateriaal 
en praat met mensen over hun trauma’s en angsten.



A l op 4-jarige leeftijd verliest Mathias  
Muzamba (nu 11) uit Zimbabwe zijn ouders 
en belandt hij in een weeshuis. Daar leert 
hij via Project Filippus voor kinderen meer 
over Gods Woord. Hij krijgt een kinder-

bijbel, komt tot geloof en bidt nu voor andere kinderen.
De impact van Gods Woord op het leven van Mathias is 
enorm! Hoewel hij zijn ouders is verloren, heeft hij weer 
vreugde en een fundament gevonden in zijn leven. Net 
als bij Mathias zien we dat Project Filippus bij kinderen 
een veel bredere uitwerking heeft. Het blijkt een ingang 
tot vrienden en familie te zijn. Daarom voerden we  
in mei een Bijbelactie met als doel: 4.000 kinderbijbels 
voor kinderen als Mathias. Dat doel werd rijkelijk gehaald: 
In totaal hebben we 5.000 kinderbijbels gefinancierd 
vanuit Nederland.

Kinderbijbels voor  
4.000 kinderen 

“Veel kinderen groeien op in kwetsbare situaties. We willen 
graag als een liefhebbende familie om hen heen staan. En ze 
vertellen over God en Zijn liefde voor hen. Wanneer kinderen 
het programma afronden en een Bijbel krijgen, willen ouders of 
vriendjes vaak ook Project Filippus volgen!”
- Voorganger Ivan werkt met Project Filippus>>>

Hoe zou het zijn om in een 
land als Haïti te wonen? 
40% van de bevolking is 
analfabeet en veel mensen 

leven in extreme armoede. Het is 
een land waar mensen verstoken 
blijven van Gods Woord, omdat ze 
niet kunnen lezen en schrijven of 
omdat ze simpelweg geen geld 
hebben om een Bijbel te kopen.  
Een land waar mensen vanwege de 
troosteloze en uitzichtloze situatie 
de toevlucht zoeken in alcohol, 
drugs en criminaliteit.

Macula Romain is 38 jaar en woont 
in dit land. Ze werkt in een medische 
kliniek in Port-au-Prince. Macula is 
getraind als Filippus en gebruikt dat 
op haar werk. “Ik ben dankbaar dat 
mijn werkplek zendingsgebied is 
geworden. Nadat ik de training had 
gevolgd, heb ik mijn collega’s uitgeno-
digd om samen Bijbelstudie te doen. 
Inmiddels zijn er vijf collega’s tot 
geloof gekomen! Ook blijf ik actief 
het Evangelie verkondigen aan 
patiënten. Dankzij de materialen  
van Bible League, kan ik nog meer 
mensen bereiken met het Goede 
Nieuws.”

Werkplek als zendingsgebied 
Haïti



Najaarsactie  
3.900 Bijbels  
voor gevangenen

>>>

“Het duurt niet lang meer 
voor mijn tijd hier er op zit. 
Maar ze zien me daarna zeker 
nog terug in de gevangenis.  
Alleen dan als bediening om 
gevangenen te bereiken!”
- Luiz Ernesto Rivera is de 
oprichter van de Project Filippus 
Bijbelstudiegroep in de ‘La Modelo’ 
gevangenis. Zelf zit Luiz een 
straf uit wegens fraude, maar hij 
is compleet veranderd door de 
boodschap van het Evangelie.

Het is één van de gevaarlijkste gevan-
genissen van Colombia, ‘La Modelo’ 
in Bogota. Er is plaats voor 2.000 ge-
vangenen, maar er zitten er meer dan 
10.500. Guerrillastrijders, bendeleden 
en moordenaars zetten hun gevech-
ten in de gevangenis voort. Te midden 
van al dit geweld startte één gevange-
ne een Project Filippus Bijbelstudie-
groep. En dat heeft een wonderbaar-
lijke uitwerking, gevangenen komen 
tot geloof en verspreiden zelf het 
Evangelie. We voerden in het najaar 
daarom actie voor deze doelgroep. U 
zorgde ervoor dat 3.900 gevangenen 
Project Filippus konden volgen en na 
afloop een eigen Bijbel ontvingen!

“Dank u voor uw ondersteuning. Daardoor kon ik Project Filippus volgen en 
leerde ik Jezus Christus kennen. Ik heb de Bijbel leren lezen. Dank u voor uw 
bijdrage daaraan!” 
 - Irina, Armenië

“Achteraf ben ik blij dat ik de  
training gevolgd heb. Alle eer 
aan God! De training heeft mijn 
leven echt veranderd en ik ben 
God voor altijd dankbaar. Ik 
ben enorm gegroeid, zowel op 
persoonlijk vlak als in mijn  
bediening. Dankzij Hem!”  
- Nelson, Ghana



2021 
Bible League

2.111.897 mensen
bereikt met Gods Woord

99.570 mensen
getraind om Gods Woord te 
verspreiden

1.426 kerken
wereldwijd gesticht

EUROPA
52.792 mensen bereikt
879 mensen getraind
27 kerken gesticht

AZIË
701.875 mensen bereikt
25.352 mensen getraind
863 kerken gesticht

AFRIKA
444.417 mensen bereikt
10.438 mensen getraind
315 kerken gesticht

LATIJNS-AMERIKA
699.290 mensen bereikt
61.953 mensen getraind
216 kerken gesticht

MIDDEN-OOSTEN
188.323 mensen bereikt
404 mensen getraind

NOORD-AMERIKA
25.200 mensen bereikt
544 mensen getraind
5 kerken gesticht

WERELDWIJD 
BEREIKT

  volwassenen
  jongeren
  kinderen
  gevangenen

2.111.897
1.256.721

477.966
318.509
58.701
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Als basisschool op een leuke (en uitdagen-
de) manier een bijdrage leveren aan de 
wereldwijde verspreiding van Gods Woord? 
Dat kan via de sponsoractie Struggle4Bibles. 

Afgelopen jaar spaarden leerlingen van  
15 verschillende christelijke basisscholen voor 

kinderbijbels voor leeftijdsgenoten in één van 
onze projectlanden. Vanwege corona konden niet alle 

Struggle4Bibles die gepland waren plaatsvinden. Desondanks 
zagen we een grote stijging in het aantal Struggles en de 
inkomsten daarvan ten opzichte van 2020. 

Struggle4Bibles

Online bijeenkomsten

Als alternatief voor reizen naar het veld en fysieke bijeenkomsten 
werden in 2021 diverse online bijeenkomsten georganiseerd, 
waarbij contact werd gelegd met een buitenlandse partner. De 
partner vertelde over de situatie in het land of de regio, over het 
werk van Bible League en welke uitdagingen er zijn, maar ook 
welke zegeningen ze mogen zien op het werk. Ook werd er met de 
aanwezigen gebeden voor het werk, de partner en alle mensen die 
zich inzetten om het werk uit te voeren.

Nalatenschappen
 
Het blijft bijzonder: mensen die 
er voor kiezen om ook na hun 
overlijden een bijdrage te 
leveren aan de verspreiding van 
Gods Woord.  Afgelopen jaar 
werd er op die manier ruim 
€ 75.000 gegeven. Een bedrag 
waar we heel dankbaar voor zijn. 
Omdat daarmee velen bereikt 
kunnen worden met het levens-
veranderende Woord van God. 

Meer weten over nalaten?  
Op bibleleague.nl staat een  
informatiefolder over dit 
onderwerp. Of bel ons met uw 
vragen via: 033 - 472 58 00.

Door gebed alleen
 
Mede door de pandemie zijn we 
afgelopen jaar ook weer bepaald 
bij de noodzaak tot, en de 
kracht van gebed. Om dat te 
onderstrepen is op 30 september 
een wereldwijde dag van gebed 
georganiseerd, waarbij Bible 
League medewerkers en 
partners wereldwijd gedurende 
24 uur online met elkaar de 
Bijbel lazen en baden voor de 
wereldwijde Bijbelverspreiding. 
Wat een bemoediging om met 
christenen van over de hele 
wereld samen voor Gods troon 
te komen!

Dat gebed blijft ook in 2022  
de basis van ons werk. Zonder 
de zegen van God zullen onze 
plannen niets uitwerken. Maar 
onder Zijn zegen vertrouwen 
wij dat we ook in 2022 weer 
miljoenen mensen met Zijn 
verlossende Woord in aanraking 
mogen brengen. Blijft u met 
ons meebidden?



Hoeveel mensen heeft  
Bible League in 2021 met het 
Woord van God bereikt?

1.426
KERKEN GESTICHT

IN TOTAAL

 
3,9 

KERKEN GESTICHT
PER DAG

99.570 
MENSEN GETRAIND*

IN TOTAAL

 
248

MENSEN GETRAIND* 
PER DAG

* Bereikt = mensen die bereikt zijn met het Evangelie en deelnemen aan één van de programma’s.
* Getraind = mensen die getraind zijn om één van de programma’s zelf uit te voeren.

PROJECT FILIPPUS:

1.894.435 
MENSEN BEREIKT

1.130.573 VOLWASSENEN
420.894 JONGEREN
285.230 KINDEREN

57.738 GEVANGENEN

ALFABETISERINGSCURSUS: 

34.771
MENSEN BEREIKT

16.583 VOLWASSENEN
9.016 JONGEREN
8.666 KINDEREN

506 GEVANGENEN

GEMEENTESTICHTERS: 

182.691
MENSEN  BEREIKT

109.565 VOLWASSENEN
48.056 JONGEREN
24.613 KINDEREN
457 GEVANGENEN

Per programma>>>

2.111.897
MENSEN BEREIKT*

IN TOTAAL

 
5.786 

MENSEN BEREIKT*
PER DAG


