SINDS 2002 MEER DAN 1,37 MILJOEN
BESLISSINGEN VOOR JEZUS!
TM

JAARVERSLAG
2015
Statistieken
Bezoekende landen

222

Bezoekers van het netwerk

30.442.434

Totaal aantal bezochte pagina's

67.625.152

RSS/MP3's gezien/gehoord

2.831.955

Evangelie presentaties

21.354.847

Jezus aangenomen

219.810

Hernieuwde toewijdingen

18.661

_____

Opzienerschap
Totale Inkomsten

$106.555

Totale uitgaven

$113.929

Salarissen

$0

Web / Operationeel

$48.686

Technologie / Innovatie

16.796

Video Producties

1.600

Analyse / Statistieken

$2.641

Reacties / Nazorg

Bovenstaande grafiek: van mei 2002 tot en met
december 2015 hebben 1.371.687 mensen ons
laten weten dat zij een beslissing voor Jezus
hebben genomen!

$12.346

Telecom en technologie

$5.997

Allianties/Lidmaatschap

$5.900

Media

$16.271

Overig

$621

Fondsenwerving

$5.128

_____

_____

Hoogtepunten & gebedspunten

De jaren vergeleken
2013

2014

2015

Inkomsten

$112.223

$117.231

$106.555

Uitgaven

$129.577

$118.375

$113.929

Evangelie

16.245.242

16.625.498

21.354.847

JA Jezus!

129.590

133.362

219.810

Hernieuwd

24.153

19.133

18.661

_____

1 Beslissing voor Jezus = €1
“Voor elke Euro die in 2015 werd
gedoneerd, zagen wij een persoonlijke
beslissing voor Jezus! Bedankt voor
jullie investering in het Koninkrijk!”
-- Greg Outlaw, directeur

● Onze Chinese, Spaanse, Japanse, Franse, Portugese, Duitse, Poolse, Roemeense,
Bulgaarse, Italiaanse en Nederlandse websites werden in 2015 maar liefst 31.441.760
maal bezocht, en wel door 13.334.048 verschillende bezoekers! Maar liefst 80.815
mensen in deze landen aanvaardden Jezus als hun Heer en Redder!
● In 2015 trokken onze Nederlandstalige websites 1.306.604 bezoekers die samen
5.120.395 artikelen bekeken. Het evangelie werd op deze manier 609.679 maal
gepresenteerd. 26.435 mensen aanvaardden Jezus voor het eerst en 3.281 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 2015 werden ongeveer de helft van onze Nederlandstalige websites gereviseerd
(inhoudelijk, visueel en functioneel ). De resterende websites zullen in de eerste
maanden van 2016 worden bijgewerkt. AllAboutGOD.com zal in 2016 beginnen met
een nieuwe outreach naar de internetgebruikers in India, door 1.000 van onze
artikelen te vertalen naar Hindi. Bid alsjeblieft voor ons werk via het internet!

All About GOD Ministries, Inc. (een non-profit organisatie)
P.O. Box 507, Peyton, CO 80831, USA
www.AllAboutGOD.com

“Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid
naar ons toe gekomen” (Johannes 1:17)
Becky, een jonge moeder uit Georgia, USA, schreef ons over haar levensreis via
diverse fostergezinnen, waarin ze leed onder lichamelijk en seksueel misbruik, tot ze
een bijzonder gezin en een Christelijke man ontmoette. Ze vertelde ons dat ze toen het
gevoel had dat haar leven nu zin had, maar dat er toch nog iets ontbrak. Haar
zoektocht leidde haar naar ons artikel Hoe kan ik een Christen worden? Toen besefte
ze dat ze haar leven aan Jezus moest geven.
Khosi, een man van middelbare leeftijd uit Zuid-Afrika, deed een zoekopdracht naar
“bidden en vasten” en vond ons artikel op “Alles over bidden”. Hij zei: “Ik wil jullie
bedanken voor de moeite die jullie nemen om het Woord van God bekend te
maken. De geciteerde verzen en jullie uitleg ervan geeft mij veel voldoening en
kracht. Ik weet dat jullie dit niet doen om roem of schouderklopjes van mensen te
krijgen, maar aanvaard alsjeblieft toch mijn dankbaarheid.
Martha uit Denemarken wilde ons laten weten dat ze haar leven opnieuw aan Jezus
Christus als HEER en Redder heeft gegeven. Ze schreef: “Ik probeerde te begrijpen
wie ik ben en wat Gods doel voor mijn leven is. Bedankt voor het artikel over de gaven
van de Geest, het heeft mij veel duidelijkheid gegeven. Ik ben zo blij. Nu weet ik dat
mijn gaven van God zijn en dat ik ze altijd al heb gehad. Nu wil ik Hem er mee
dienen!
Michael, een jonge wees uit Ghana heeft Jezus Christus als HEER en Redder
aangenomen. Hij schrijft: “Ik wil Jezus volgen omdat Hij mijn Vader en
Beschermheer is. Zonder Hem kan ik niet leven in deze boosaardige wereld.”
Michael gebruikt de websites van AllAboutGOD.com nu om te groeien in zijn geloof.

Nadat ze haar leven opnieuw aan Jezus Christus had gegeven, schreef Renjith uit India
het volgende: “Ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt die uitmondden in een
rechtsstrijd die drie jaar duurde. Gelukkig heb ik mijn dochter nog en ik zie dat als
een geschenk van mijn liefhebbende en vergevingsgezinde Messias. Ik bid dat God
deze nederige volgeling mijn werkelijke roeping en identiteit in Christus zal laten
zien.”
Rav is een jongeman in Engeland die worstelt met zijn geloof. Hij schrijft:“Ik worstel
met mijn geloof en wil graag met de Heer groeien. Het verlangen van mijn hart is
om “het goede nieuws” bekend te maken aan vrienden en familieleden en dan te
zien dat zij tot inkeer komen en zich tot Jezus wenden zoals ik al gedaan heb.” Bid
alsjeblieft voor Rav.
Kirsha, uit de Verenigde Arabische Emiraten, zocht op het internet naar “De opname”
en omdat onze pagina zo gemakkelijk te vinden was, bezocht ze AllAboutGOD.com.
Nadat ze het artikel gelezen had, zei ze: “Het is onmiskenbaar. Jezus zal spoedig
terugkeren! Bedankt voor uw artikel en uw bemoedigingen die anderen helpen om
trouw aan hun geloof te blijven.” Kirsha gebruikt AllAboutGOD.com nog steeds om
verder te groeien in haar geloof.

