
Hoeveel mensen heeft  
Bible League in 2022 met het 
Woord van God bereikt?

1.622
KERKEN GESTICHT

IN TOTAAL

 
4,4  

KERKEN GESTICHT
PER DAG

124.756 
MENSEN GETRAIND**

IN TOTAAL

 
 342 

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.

Per programma>>>

2.719.544  
MENSEN BEREIKT*

IN TOTAAL

 
7.451 

MENSEN BEREIKT*
PER DAG

PROJECT FILIPPUS:

2.337.070 
MENSEN BEREIKT

ALFABETISERINGSCURSUS: 

36.541 
MENSEN BEREIKT

GEMEENTESTICHTERS: 

345.933
MENSEN BEREIKT
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B   ible League ondersteunt 
wereldwijd lokale, hulpbe
hoevende kerken door hen te 
voorzien van Bijbels, 
studiemateriaal en training 

zodat mensenlevens veranderen door 
Gods Woord. 

Dat doen we door middel van een  
uniek Bijbelstudieprogramma: Project 
Filippus. Deelnemers horen het 
Evangelie, doen mee aan de Bijbel
studies en krijgen als afronding van het 
programma een eigen Bijbel. Zo weten 
we zeker dat elke Bijbel die we wegge
ven ook gelezen wordt. 

Project Filippus
Project Filippus is gebaseerd op het 
verhaal van Filippus en de kamerheer. 
Als hij aan de kamerheer vraagt of hij 
begrijpt wat hij leest antwoordt deze: 
‘Hoe zou ik dat kunnen, als niemand 
mij de weg wijst?’ En hij verkondigde 
hem Jezus! (uit Handelingen 8:2640).

Mensen worden opgeleid tot een 
Filippus: iemand die het Woord van 
God uitlegt aan een ander. 

Zij starten een Bijbelstudiegroep 
waardoor ook anderen Gods Woord 
gaan lezen en begrijpen. Deelnemers 
van zo’n Bijbelstudie krijgen een eigen 
Bijbel en de Filippus moedigt hen aan 
lid te worden van de lokale kerk. Zij 
leren over discipelschap en evangelisatie 
en kunnen zo ook anderen bereiken 
met het Evangelie. Op deze manier zijn 
inmiddels miljoenen mensen bereikt 
met het Woord van God!

Alfabetisering
Aangezien Bible League vaak in arme 
gebieden werkt, met een laag opleidings
niveau, bereiken we mensen die niet 
kunnen lezen en schrijven. Via de 
alfabetiseringscursus leren we hen lezen 
en schrijven aan de hand van de Bijbel. 

Gemeentestichter training
Wanneer er nog geen lokale kerk is, 
leiden we mensen op tot gemeente
stichter. Zij zijn in staat om een  
gemeente te starten wanneer mensen  
tot geloof komen via Project Filippus, 
zodat deelnemers zich kunnen  
aansluiten bij een lokale gemeente. 

Over Bible League

Bijbelverspreiding
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UITNODIGING SPECIAAL VOOR U

JUBILEUMBIJEENKOMST
met Ben Tiggelaar 



Jubileum Honger naar 
Gods Woord!

LEES HIER EEN UITGEBREID
INTERVIEW MET 
PASTOR NICODEMUS!

Programma

 Welkom
 Lezing dr. Ben Tiggelaar
 Diner
 Uitleg Jubileumproject    
 Veiling
 Afsluiting

Jubileumbijeenkomst

>  LOCATIE:  AFAS, LEUSDEN

Geef u snel op!
Entree is gratis.

Dr. Ben Tiggelaar (1969) is gedrags-
wetenschapper, internationaal spreker 
en bestseller-auteur op het gebied  
van strategie, innovatie en gedrag. 
“Ik geloof in heldere, evidence  
based principes én gezond verstand.
Want aan mooie theorieën die je niet 
kunt toepassen, heb je niet veel.”

NICODEMUS KITTO, PARTNER BIBLE LEAGUE

Nicodemus Kitto, partner van Bible 
League in Tanzania: “De vraag naar 
Bijbels en Bijbelstudiemateriaal is 
enorm. Mensen komen zelf naar ons 
toe om te vragen of we ook Project 
Filippus bij hen in de omgeving willen 
starten. Laatst kwam er een man op de 
fiets uit het dorp zo’n 70 kilometer 
verderop met de vraag of we alsjeblieft 
ook in hun dorp Bijbelstudie wilden 
komen geven. 

“De meeste mensen in dit 
gebied dienen afgoden. 
Ze moeten Jezus Christus 
leren kennen!”

Veel van deze mensen leven in armoe
de en kunnen zelf geen Bijbel of 
studie materiaal aanschaffen. Voor hen 
is het dan ook geweldig dat ze dit via 
Project Filippus wel krijgen!

AANTAL DORPEN:   150

TOTAAL AANTAL INWONERS: 180.000

TOTALE PROJECTKOSTEN:  € 750.000

LOOPTIJD:     3 JAAR

>  LOCATIE:  SHINYANGA, TANZANIA

>  HOOFDSTAD DODOMA

Voor € 5.000 wordt een 
heel dorp met het 
Evangelie bereikt!

Bible League Nederland bestaat dit  
jaar 30 jaar. Daarom vragen we  
speciaal aandacht voor het werk in 
Tanzania. De lokale kerk, waar we 
mee samenwerken, heeft een visie 
voor 150 onbereikte dorpen in de 
regio Shinyanga. Die willen we de 
komende drie jaar bereiken met het 

Woord van God via Project Filippus. 
daarmee worden potentieel 180.000 
mensen bereikt die nu nog in duister
nis leven. De lokale kerken zijn blij 
met Project Filippus. Het biedt hen de 
gelegenheid om de dorpelingen op 
een toegankelijke manier in aanraking 
te brengen met het Evangelie.

Inloop vanaf 17:00  17.30 u. (met koffie/thee)
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