
Impactverslag 2022 

1.622 
kerken gesticht 

2.756.845 
mensen bereikt met Gods Woord 

124.756 
mensen getraind  

Wereldwijde impact 2022 

Mede dankzij uw steun in gebed en giften bestuderen mensen, zoals deze vrouwen in Shinyanga,  

Tanzania, nu het Woord van God. Dank u! 



U maakte het mede mogelijk dat we afgelopen jaar bijna drie miljoen, kinderen, jongeren en volwassenen  

konden bereiken met Gods Woord. Levens, families en gemeenschappen veranderden voorgoed. Uw bijdrage 

was tot zegen van velen wereldwijd.  

Het verschil dat u maakt 

Toen Abir uit Bangladesh was jarenlang een moslimleider in zijn gemeenschap. Tot hij door een christen werd  

uitgedaagd het Woord van God te bestuderen. Daar begon de weg die hem uiteindelijk tot Christus leidde.  

Abir wist dat het in zijn omgeving niet makkelijk zou zijn om als volgeling van Jezus Christus te leven. 

Hij werd geslagen, lastiggevallen en uiteindelijk verjaagd uit de gemeenschap. Zijn familie verbrak alle banden en hij 

werd met de dood bedreigd. De vervolging was, en is,  meedogenloos.  

En toch blijft Abir blijmoedig. Hij kreeg de kans de Gemeentestichter Training te volgen. Hierdoor is hij toegerust 

het Evangelie te verkondigen, ondanks de uitdagingen die hij tegenkomt. Zelf zegt hij: “De Gemeentestichter  

Training is heel belangrijk. Voorheen had ik geen materiaal of lessen om mensen verder bekend te maken met  

Gods Woord en hen toe te rusten. Maar de training stelt me in staat om mensen te bereiken, en wanneer ze tot  

geloof komen, verder te helpen.” 

Hij grijpt dagelijks elke mogelijkheid aan die hem gegeven wordt om het Evangelie te vertellen. “Soms is dat op 

straat, soms in een winkel of een koffietentje.” Abir kent veel mensen die geen toegang tot de Bijbel of studie-

materiaal zouden hebben zonder de programma’s van Bible League. “Dank u voor uw steun. Ik geloof dat we  

daardoor veel meer mensen kunnen bereiken met Gods Woord. Vervolgens kunnen zij ook weer getraind  

worden en kunnen er nog meer kerken gesticht worden.” 

Uw steun kwam ten goede aan mensen als Abir. In deze rapportage leest u meer over wat er wereldwijd gebeurde, 

onder de zegen van God. Want mede dankzij uw steun kunnen we wereldwijd Bijbels en studiematerialen ver-

spreiden. Maar we kunnen mensen niet tot geloof brengen, dat doet God Zelf door Zijn Woord en Zijn Geest.  

Wat wij kunnen doen, is zoveel mogelijk mensen bereiken met Zijn Woord, in de wetenschap dat Zijn Woord niet 

vruchteloos terug zal keren. 

Mede dankzij uw hulp deelt Abir Gods Woord in zijn omgeving. 



917 
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1.773.019 
mensen bereikt met Gods Woord 

82.069 
mensen getraind  

Veel mensen kijken vol blijdschap terug op 2022, omdat 

dat het jaar was waarin zij tot geloof zijn gekomen.  

We mochten per dag 7.553 mensen bereiken met Gods 

Woord. Met bereiken bedoelen we dat iemand het  

Evangelie hoort, één van de programma’s afrondt én  

een eigen Bijbel krijgt. Een groei van 31% ten opzichte 

van het jaar ervoor. Zo’n 40% van de mensen die we 

mochten bereiken bestaat uit kinderen en jongeren,  

die nu opgroeien in de waarheid van Gods Woord.  

Een grote zegen afgelopen jaar was de lancering van  

het nieuwe Project Filippusmateriaal voor kinderen.  

Het doel is om dit verder uit te rollen in 35 talen in 2023. 

Afgelopen jaar zagen we ook de nodige moeilijkheden.  

 

In de eerste maanden van het jaar hadden met name 

landen in Azië, te kampen met allerlei beperkingen  

wegens COVID-19. De invasie van Rusland in Oekraïne 

leidde tot veel verdriet en vluchtelingen en had de  

nodige financiële gevolgen voor veel landen in Europa.  

We zagen natuurrampen, falende economieën en  

toenemende vervolging die het leven van gelovigen  

wereldwijd moeilijker maakte.  

Maar in dit alles was en is God de bron van hoop.  

Ondanks de moeilijke omstandigheden kwamen mensen 

tot geloof en leerden Gods Woord lezen en begrijpen via 

Project Filippus, de Gemeentestichter Training en de  

Alfabetiseringscursus.  

Dankbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De impact wereldwijd 

“De Bijbelstudie-

materialen zijn zo  

goed te begrijpen!  

We gebruiken ze met 

alle mensen in onze 

kerk en mensen heb-

ben een eigen Bijbel 

gekregen. Het is echt 

een zegen!” 

“Dankzij uw steun is 

een enorme uitdaging 

behapbaar geworden 

en kunnen we op  

verschillende plekken 

gemeentes stichten. 

We zijn dankbaar voor 

de materialen die we 

ontvangen hebben, 

aangezien die ons 

enorm helpen in het 

werk.” 

“Mijn leven is veran-

derd. Ik ben tot geloof 

gekomen in Jezus  

Christus als mijn  

Redder en Verlosser. 

Omdat ik nooit een  

Bijbel heb gehad wist ik 

bijna niks over God. 

Maar nu neemt mijn 

kennis toe en vertel ik 

anderen over Gods 

Woord. Project Filippus 

helpt me hierbij.”  

“In de Bijbel vond ik  

het Licht en de ware 

betekenis van het  

leven. Zelf zou ik nooit 

een Bijbel hebben  

gekocht, omdat ik  

moslim was. Maar 

dankzij Project Filippus 

kwam ik er wel mee in 

aanraking en ben ik tot 

geloof gekomen!”  

HEMALATHA PETE SUSAN SABIAN 

Project Filippus  

leider in Sri Lanka 

Gemeentestichter 

in de Filipijnen 

Nieuwe gelovige 

in Zimbabwe 

Nieuwe gelovige 

in Albanië 
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Afrika 

Burundi, Ethiopië, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Liberia,  

Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Tanzania,  

Togo, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika 

God heeft grote dingen gedaan in Afrika in 2022!  

Via Project Filippus, de Gemeentestichter Training en  

de Alfabetiseringscursus zijn afgelopen jaar zo’n 650.000 

mensen bereikt. Een groei van 45% ten opzichte van het 

jaar daarvoor.  

Afrika staat bekend als een jong continent; meer dan 

40% van de inwoners in sub-Sahara Afrika is jonger dan 

15 jaar. Afgelopen jaar zijn meer dan 400.000 kinderen 

en jongeren bereikt.  

Zij groeien op met kennis van Gods Woord. Lokale  

kerken, in bijvoorbeeld Zimbabwe en Ghana, zijn gestart 

met het nieuwe Project Filippusmateriaal voor kinderen. 

Ze zijn zeer enthousiast over de boekjes en willen hier 

nog veel meer kinderen mee bereiken.  

In Kenia zijn tienduizenden jongeren bereikt op scholen. 

Eén van die scholen ligt in een sloppenwijk in Embul Bul. 

Tijdens de zomervakantie organiseerde een lokale kerk 

een Vakantie Bijbelschool met gebruik van het materiaal 

van Project Filippus. De studies brachten rust en vrede 

en veel kinderen kwamen tot geloof tijdens deze  

periode. Hun leven is compleet veranderd sindsdien.  

Veel van deze kinderen komen uit gezinnen die amper 

rond kunnen komen en regelmatig geen geld hebben 

voor voedsel, laat staan een Bijbel. Maar mede dankzij 

uw hulp hebben ze nu een eigen Bijbel gekregen.  

Bedankt dat u hun zo tot zegen bent geweest.  

Azië 

Bangladesh, China, Filipijnen, India, Indonesië, Maleisië,  

Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam 

Afgelopen jaar stond in het teken van grote uitdagingen 

voor mensen in Azië. Natuurrampen, COVID-19 restric-

ties, instortende economieën en toenemende vervol-

ging. En toch zijn veel mensen bereikt met Gods Woord. 

Gelovigen kregen Bijbels, studiemateriaal en training. 

Mensen kwamen tot geloof en nieuwe kerken werden 

gesticht.  

Mede dankzij u hebben honderdduizenden in Afrika nu toegang tot Gods Woord. 
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Zo’n 45% van alle bereikte mensen in Azië bestaat uit 

jongeren en kinderen. Ook hier was veel enthousiasme 

over het nieuwe Project Filippusmateriaal voor  

kinderen.  

In India bleef de vervolging van christenen toenemen. 

Een stijgend aantal getrainde voorgangers werd gearres-

teerd. Sommigen werden mishandeld, zelfs zo heftig dat 

ze naar het ziekenhuis moesten. Sommige kerken  

werden vernield en diensten werden verstoord.  

Desondanks groeit de kerk in India. Gelovigen zijn toe-

gerust en verspreiden het Evangelie verder. Afgelopen 

jaar breidde het werk uit naar drie staten in India.  

Ondanks vervolging werkt God dwars door de omstan-

digheden heen en werkt Hij door mensen. Alleen al in 

India zijn meer dan 250.000 mensen bereikt via Project 

Filippus, de Gemeentestichter Training en de  

Alfabetiseringscursus.   

Voor inwoners van Sri Lanka was het een moeilijk jaar als 

gevolg van de grootste economische terugval in jaren. 

Het leidde tot rellen en geweld en het aftreden van de 

president. De kosten van levensonderhoud stegen fors. 

Dit had ook gevolgen voor de projecten, omdat mensen 

naar manieren zochten om hun gezin te kunnen  

onderhouden.  

Daarom hadden ze minder of geen tijd om samen te ko-

men. Maar juist in deze moeilijke tijd bleek het Woord 

van God een bron van hoop voor de 22.000 mensen die 

bereikt zijn. Daarnaast zijn in Sri Lanka afgelopen jaar 

125 nieuwe kerken geplant.  

In de Filippijnen had de Gemeentestichter Training grote 

impact in het hele land. In totaal zijn er 588 nieuwe ker-

ken geplant! We zijn God dankbaar voor Zijn zegen op 

het werk.  

Europa 

Albanië, Armenië 

De inval van Rusland in Oekraïne heeft in heel Europa 

grote gevolgen gehad. Ook in Albanië en Armenië waren 

de gevolgen merkbaar. De kosten van levensonderhoud 

namen fors toe, waardoor het voor velen moeilijk is  

geworden om rond te komen. In de hoop ergens anders 

meer te kunnen verdienen trekken veel mensen weg 

naar het buitenland.  

Vanuit Oekraïne kwam een vluchtelingenstroom op 

gang. Dit gaf wel de mogelijkheid om hen te bereiken 

met Gods Woord. Mede dankzij uw hulp konden we 

10.000 volledige Bijbels en 50.000 Nieuwe Testamenten 

geven aan gevluchte Oekraïners.  

Gelovigen en kerken in Albanië en Armenië gaan door 

met het bereiken van mensen, onder andere door kam-

pen en concerten. Zo’n 64% van alle mensen die bereikt 

zijn in deze landen bestaan uit kinderen en jongeren. 

Heel bijzonder om te merken dat Gods Woord de nieuwe  

generatie bereikt!  

 

Gelovigen in India die vervolgd worden, vinden hoop en houvast in Gods Woord. 
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Latijns-Amerika 

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Dominicaanse 

Republiek, Ecuador, El Salvador, Haïti, Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezue-

la 

Afgelopen jaar zijn er in Latijns-Amerika meer dan een 

miljoen mensen bereikt met Gods Woord. Dat zijn er  

bijna 2.800 per dag. We zijn God dankbaar voor deze 

mogelijkheid.  

Meer dan de helft van de mensen die bereikt werden, 

wonen in Peru en Colombia. Van juli 2021 tot juli 2022 

vierde Peru haar 200-jarige onafhankelijkheid. Lokale 

kerken gebruikten de vieringen om een miljoen boekjes 

met het Evangelie van Johannes uit te delen.  

In Colombia groeide de kerk verder, onder andere  

doordat getrainde gemeentestichters in totaal 53 nieuwe 

gemeentes gesticht hebben. Project Filippus werd  

gebruikt om inheemse stammen te bereiken in Arauca 

en om Venezolaanse vluchtelingen te dienen in Villa del 

Rosario. Voor het eerst in vijf jaar vond de Gemeente-

stichter Training plaats in de Dominicaanse Republiek. 

Dit verliep zo goed dat er inmiddels al twee nieuwe  

trainingen gepland staan.  

Voor de inwoners van Haïti en Venezuela is het dagelijks 

leven zwaar. Het bendegeweld en het aantal ontvoerin-

gen nemen hand over hand toe in Haïti, mensen zijn er 

bang om hun huis uit te gaan. Inwoners van Venezuela 

gaan gebukt onder een sociale, politieke en economische 

crisis. En daar dwars doorheen bracht het Woord van 

God hoop. In Venezuela mochten meer mensen bereikt 

worden dan de afgelopen jaren.  

 

 

Midden-Oosten 

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

landen die we om veiligheidsredenen niet noemen.  

We zijn dankbaar dat we Gods Woord mochten  

verspreiden in het Midden-Oosten, via Project Filippus 

en de Alfabetiseringscursus. In totaal zijn in deze regio 

meer dan 120.000 volwassenen, jongeren en kinderen 

bereikt. Honderden gelovigen zijn getraind om zelf het 

Evangelie verder te verspreiden.  

In Juba, Zuid-Soedan, deelden Project Filippus leiders 

Gods Woord met meer dan 40 jongeren uit bendes.  

Veel van hen die dit zware leven leiden zijn tot geloof 

gekomen. Nu nodigen ze andere bendeleden uit om mee 

te doen aan de Bijbelstudies. De leiders hopen meer  

jongeren te bereiken en nieuwe groepen op te starten.  

Verenigde Staten 

Afgelopen jaar zijn in de VS zo’n 48.000 mensen bereikt. 

Voornamelijk gevangenen en mensen in migrantenwij-

ken. Daarbij zijn Project Filippus, de Gemeentestichter 

Training en de Alfabetiseringscursus ingezet. Honderden 

mensen zijn getraind om de programma’s uit te voeren 

en gemeentes te stichten in Illinois, Texas, Ohio,  

Californië, Oregon, Massachusetts en andere staten.  

Dank u 

Gods werk gaat door. Ondanks dat gelovigen en kerken wereldwijd elke dag worstelen, hebben ze hun hoop op 

God en Zijn Woord gesteld. En dat heeft u mede mogelijk gemaakt. Dank u voor uw steun en bijdrage aan het ver-

der bekendmaken van het Evangelie.  

Via de Alfabetiseringscursus zijn in het Midden-

Oosten meer dan 1.600 mensen bereikt. 


