SINDS 2002 MEER DAN 1.15 MILJOEN
BESLISSINGEN VOOR JEZUS!
TM

JAARVERSLAG
2014
Statistieken
Bezoekende landen

222

Bezoekers van het netwerk

23.914.173

Totaal aantal bezochte pagina's

58.098.302

RSS/MP3's gezien/gehoord

2.714.551

Evangelie presentaties

16.625.498

Jezus aangenomen

133.362

Hernieuwde toewijdingen

19.166

_____

Opzienerschap
Totale Inkomsten

$117.231

Totale uitgaven

$118.375

Salarissen

$0

Web / Operationeel

$52.400

Analyse / Statistieken

$7.400

Reactiesysteem

Bovenstaande grafiek: van mei 2002 tot en met
december 2014 hebben 1.151.550 mensen ons
laten weten dat zij een beslissing voor Jezus
hebben genomen!

$22.500

Telecom en technologie

$4.817

Allianties/Lidmaatschap

$6.885

Media

$16.271

Overig

$3.477

Fondsenwerving

$4.625

_____

Hoogtepunten & gebedspunten

_____

De jaren vergeleken
2012

2013

2014

Inkomsten

$178.360

$112.223

$117.231

Uitgaven

$156.277

$129.577

$118.375

Evangelie

23.583.449

16.245.242

16.625.498

JA Jezus!

114.780

129.590

133.362

Hernieuwd

17.594

24.153

19.133

_____

1 Beslissing voor Jezus = €1
“Voor elke Euro die in 2014 werd
gedoneerd, zagen wij een persoonlijke
beslissing voor Jezus! Dat is werkelijk
een goede investering!”
-- Greg Outlaw, directeur

● Onze Chinese, Spaanse, Japanse, Franse, Portugese, Duitse, Poolse, Roemeense,
Bulgaarse, Italiaanse en Nederlandse websites werden in 2014 maar liefst 26.880.332
maal bezocht, en wel door 12.004.033 verschillende bezoekers! Maar liefst 87.141
mensen in deze landen aanvaardden Jezus als hun Heer en Redder!
● In 2014 trokken onze Nederlandstalige websites 1.416.311 bezoekers die samen
3.899.626 artikelen bekeken. Het evangelie werd op deze manier 708.365 maal
gepresenteerd. 21.665 mensen aanvaardden Jezus voor het eerst en 3.804 mensen
vertelden ons dat zij hun levens opnieuw aan Jezus wilden toewijden.
● Wij voeren een geestelijke strijd om de grote opdracht en het grote gebod te
volbrengen. Wij doen dit met behulp van meer dan 18.500 internet pagina's op 55
websites in twaalf talen.
● In 2014 is een begin gemaakt met de transformatie van al onze Nederlandstalige
websites. Onze 23 websites met meer dan 1300 artikelen worden inhoudelijk, visueel
en functioneel gereviseerd. Hiermee hopen wij nog meer bezoekers te trekken en
nog meer mensen voor Jezus te winnen, met een grotere focus op mobiele
apparatuur. Onze bedoeling is om ook een nieuwe Bijbelvertaling op onze website
te integreren. Bid alsjeblieft voor ons werk via het internet!
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“En we weten dat Hij één met ons is, doordat Hij ons zijn Geest heeft gegeven.”
Gods genade heeft mij naar deze
website gebracht. Ik ben mijn gezin
kwijtgeraakt door mijn boosheid en mijn
verleden, waar ik nooit hulp voor heb
gezocht. Mijn vrouw is het hoofd van
mijn huishouden geweest, omdat ik die
plicht niet ben nagekomen. Haar geloof
in God dwong mij op zoek te gaan naar
antwoorden. Ik heb nu al mijn angsten,
boosheid, twijfels en bitterheid aan
Jezus Christus gegeven. Ik geloof dat Hij
mij deze site als hulpmiddel gegeven
heeft! (Troy, Missouri, VS) [Gebeden om
Christus te aanvaarden]
Het spijt mij werkelijk en ik wil mij
nu afkeren van mijn zondige verleden. Ik
wil mij tot u wenden, vergeeft u mij
alstublieft en help mij van mijn zonden af
te keren. Jezus Christus stierf voor mijn
zonden, ik wil dit graag. (Stephanie,
Nederland) [Gebeden om Christus te
aanvaarden]
Dank U wel. (Sonja, Duitsland)
[Gebeden om Christus te aanvaarden]
Niets is voor mij belangrijker dan
een man van God te zijn. (Meque Jaime,
Mozambique) [Gebeden om Christus te
aanvaarden]
Dank U Jezus. (Renato, Italië)
[Gebeden om Christus te aanvaarden]
Een jaar geleden werd ik een
Christen. Ik dank God voor deze kans.
Het is het enige echte leven op deze
aarde. En ik dank Hem omdat Hij mij
bevrijd heeft uit de duistere Satanische
wereld waarin ik verkeerde... IK LEEF
NU VOOR CHRISTUS EN CHRISTUS
LEEFT IN MIJ. Veel zegen. (Ali,
Venezuela)
Ik wil veel van God zien.
(Alejandra, Argentinië).
Ik geloof in de Heer Jezus
Christus als mijn Redder. Amen.
(Ladson, Brazilië) [Gebeden om
Christus te aanvaarden]
Ik wil leven. In de naam van
Jezus, Hij heeft Zijn bloed voor mij
vergoten. Ik wil alleen maar bij Hem zijn.
(Paula, Indiana, VS). [Gebeden om
Christus te aanvaarden]

Dank U GOD. (Kiran, India)
[Gebeden om Christus te aanvaarden]
Bid voor mij, want ik leef
voortdurend in angst. Hoe kan ik van deze
angst bevrijd worden? (Clement, Malawi)
[Gebeden om Christus te aanvaarden]
Ik heb jullie bericht ontvangen. Ik
ben diep geraakt door jullie weloverwogen
reactie. Deze situatie is de moeilijkste die
ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.
Maar soms helpt het dat ik weet dat er
nog wat Christelijke barmhartigheid in
deze wereld aanwezig is. Nogmaals dank
en veel zegen. (Tiffany, VS)
Ik werd op 18-jarige leeftijd een
Christen. Ik was lid van een mooie
gemeente en wilde steeds meer over
Jezus weten en steeds meer op Hem
lijken. Helaas werden na verloop van tijd
andere dingen en mensen belangrijker
voor mij dan Jezus. Ik volgde mijn eigen
pad in plaats van het Zijne. En toen alles
helemaal mis ging in mijn leven, gaf ik
God de schuld en besloot ik dat ik
Jezus niet meer wilde volgen. Sindsdien
was mijn leven oké. Ik heb hard gewerkt
om naar de universiteit te kunnen gaan en
om mijn kleintje zoontje in mijn eentje
groot te brengen. Maar er ontbraken
dingen in mijn leven sinds ik mijn eigen
weg was ingeslagen. Ik miste vrede. Het
soort vrede dat je hebt als je weet dat God
je in Zijn handen heeft en een plan voor je
heeft. Ik miste hoop. Dit is een trieste
wereld, als je eens goed om je heen kijkt.
Ik probeerde dat te ontkennen, maar
soms maakte dat mij behoorlijk
depressief. Met Jezus in mijn leven heb ik
weer hoop. Ik weet dat Hij ooit al het
kwaad in deze wereld zal vernietigen.
Maar bovenal miste ik liefde. Jezus
houdt op een perfecte manier van mij.
Zoals niemand anders op deze aarde kan.
Ik begrijp niet eens hoe Jezus mij weer
naar Zich heeft teruggebracht. Het
gebeurde heel geleidelijk. Mensen zeiden
dingen die op het eerste gezicht
onbeduidend waren, maar die bleven dan
in mijn gedachten steken. En toen
ontmoette ik een man met een
zwaarder leven dan ik ooit had gezien.
Hij had werkelijk zo veel meegemaakt.
Maar hij gaf God niet de schuld van alle
slechte dingen die hem overkomen waren,
zoals ik zelf had gedaan. Hij prees God
zelfs voor alles wat hij had, al leek dat in
mijn ogen zo weinig. Ik realiseerde mij
toen dat ik God niet de schuld moest
geven voor mijn omstandigheden. Die
dingen waren gebeurd omdat ik mijn
eigen pad was ingeslagen. Bovendien

belooft God nooit dat het Christelijke
leven altijd een gelukkig leventje is. Ik
vond jullie site toen ik op zoek was naar
een voorbeeldgebed om naar Jezus
terug te keren. Ik wilde mij ervan
vergewissen dat ik het goed zou
begrijpen en zeggen, zodat er voor
Satan geen twijfel zou bestaan aan
wiens zijde ik nu sta. Dank U voor deze
website voor mensen als ik. Mag God U
zegenen. (Rebecca, Verenigd
Koninkrijk)
Jezus was er voor mij in de
moeilijkste tijd van mijn leven. Hij hielp
mij toen mijn ouders stierven. Hij
vertelde mij dat Hij de Vader is van alle
wezen. Het heeft mijn leven verbeterd
en nu leef ik alleen voor Hem. Ik hou
van mijn Jezus. Amen. (Jonathan,
Congo)
Ik leefde in zonde. Ik was verloren
en helemaal ziek van mezelf. Ik begon
met God en Jezus te praten. Toen ik
eindelijk mijn mond hield, hoorde ik de
Heilige Geest. Ik pakte pen en papier en
schreef het volgende: “Geef je eigen wil
op en volg mij. Leg alles van je af wat
jou in de weg staat en wend je tot mij. Ik
zal je een nieuwe weg tonen en je laten
zien hoe je echt kunt leven. De dingen
die jij belangrijk vindt zijn dat niet. LET
OP. De dingen zijn niet zoals ze lijken.
Vertrouw op mij. Ik zal jouw wegen recht
maken. WAARHEID is het enige wat
belangrijk voor jou moet zijn. Ik ben de
ALMACHTIGE GOD. Leer van mij en
volg mij. Ik zal je niet in de steek laten.
Ik hou van jou, Dana.” (Dana, Florida,
VS)
Dank U Vader. U bent mijn
Helper. Ik wil nu en in de eeuwigheid
nooit van U afgezonderd zijn. Uw wegen
schenken vrede, doorzettingsvermogen,
succes, voldoening en vele zegens voor
ons gezin. Dank U Vader omdat U mij
geroepen hebt. (Edith, Chili) [Gebeden
om Christus te aanvaarden]
Ik wil echt bevrijd worden van mijn
begeerte die mij van God weghoudt. Ik
heb alles geprobeerd maar kan het niet,
en dan ben ik weer alleen. (Michele,
Brazilië) [Gebeden om Christus te
aanvaarden]
Ik wil de redding van God in mijn
hart ontvangen. (Simon, Oeganda)
[Gebeden om Christus te aanvaarden]

