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ZENDING VIA INTERNET

Elkaar online bemoedigen
In coronatijd was het ideaal om elkaar online te  
ontmoeten en te bemoedigen. Elke maand vonden  
er online medewerkersmeetings in het Engels en  
Nederlands plaats. 

Per keer deden rond de tachtig deelnemers mee.  
Er was een plenair gedeelte, waarna de deelnemers  
uiteen gingen in groepjes. De medewerkers hebben  
het als erg bemoedigend ervaren om getuigenissen  
van elkaar te horen en voor elkaar te bidden.  
Wat betreft de Engelstalige meetings was het bijzonder 
om internationale verbondenheid te hebben.  
Zo mooi om te bidden met en voor medewerkers  
van andere continenten! 

Getuigenissen, ontmoeting en 
mooie muziek, dat is een goede  
samenvatting van de prachtige, 
zonnige GlobalRizedag op  
4 september. Voor de helft van  
de 150 bezoekers was het de  
eerste keer dat ze een GlobalRize- 
bijeenkomst bijwoonden.

Het was fantastisch om samen te 
komen en te horen over Gods grote 
daden - en dat terwijl we nog te 
maken hadden met de beperkingen 
van corona. We hoorden over de 
groei van de Russische en Portugese 
teams, over de uitdagingen die er zijn 
in het vertellen van het evangelie aan 
moslims. Joke Buis gaf 
een speciaal cachet aan 
de dag door haar mooie, 
gevoelige liederen. 

GlobalRize biedt unieke discipelschapscursus aan

BibleLink plugin helpt mee aan 
verspreiding van het evangelie

VAN SCHERM NAAR KERK!
Zendingsorganisatie GlobalRize vertelt, met ruim  
zeshonderd vrijwilligers, wereldwijd het evangelie van 
de Here Jezus via internet, en helpt bijbelcursisten van 
scherm naar een lokale kerk.  
 
HELP!
GlobalRize zoekt vrijwilligers en vrienden, waardoor 
méér mensen de blijde boodschap van de Here Jezus 
zullen horen. 
 
GEBED GEVRAAGD
We weten ons afhankelijk van gebed. Bid God om een 
zegen op onze inspanningen, zodat meer mensen het 
evangelie van de Here Jezus horen, een bijbelcursus 
volgen en zich aansluiten bij een plaatselijke kerk.  
 
VRIJWILLIGER WORDEN
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, zoals mentoren die 
bijbelcursisten begeleiden en chatters die, via internet, 
communiceren met mensen die met GlobalRize contact 
opnemen met geloofs- en levensvragen.
 
FINANCIËLE STEUN
Je kunt GlobalRize financieel steunen op een manier 
die bij jou past. Je kunt GlobalRize een gift geven, onze 
organisatie opnemen in je testament of vriend worden, 
waardoor je ons steunt bij ons zendingswerk.  
Kijk hiervoor op de website:  
www.globalrize.nl/manieren-van-geven/
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Loïse, cursist uit Kenia:  “Mijn mentor beantwoordde 

mijn vragen alsof  ze naast me zat en ze stelde me  

vragen waardoor ik meer te weten wilde komen over 

het Woord. In haar vond ik een vriendin.”

Awut uit Thailand,  op de vraag of  hij gedoopt 

wil worden: “Ja, dat wil ik! Ik heb wanhopig 

een nieuw leven met God nodig.”

GlobalRize ontwikkelde een prachtige tool: de 
BibleLink plugin. Geen gedoe meer met een bijbel-
tekst opzoeken, want die verschijnt direct wanneer 
je de cursor laat zweven boven een referentie in de 
tekst.

De bijbelplugin is handig voor de schrijver van een  
bijbelcursus of artikel, die bijbelteksten niet meer 
hoeft op te nemen maar kan volstaan met verwijzin-
gen. De cursist hoeft de tekst niet meer op te zoeken 
en raakt dus minder snel afgeleid. Alles wat het mak-
kelijker maakt om de Bijbel te lezen, helpt mee om het 
evangelie dichtbij de mensen te brengen. 

LICENTIE
Voor het kunnen tonen van bijbelverzen is een licentie 
nodig van het bijbelgenootschap of de uitgeverij die 
eigenaar is van de vertaling. Voor 40 vertalingen is nu 
een licentie verkregen. Vervolgens moet een vertaling 
gebruiksklaar gemaakt worden; daar is een taalteam 
voor nodig. Het programma moet bijvoorbeeld de 
afkortingen van de bijbelboeken herkennen. Een 
taalteam zorgt dan voor een lijst met alle mogelijke 
afkortingen van bijbelboeken. 

Van de genoemde 40 vertalingen zijn er nu 
21 in gebruik; ruim 100.000 keren per maand 
wordt een tekst via onze plugin getoond op 
iemands scherm. We willen zo’n 70 vertalin-
gen in 50 talen beschikbaar maken.

Jezus volgen, wat houdt dat in? Hoe geef je bidden en bijbellezen een plaats in je dagelijkse bestaan?  

Deze vragen en andere komen uitgebreid langs in onze discipelschapscursus Walk with Jesus.

De cursus is bedoeld voor christenen die willen groeien in hun geloof. Uniek aan de cursus is dat deelnemers de 

cursus samen met een buddy doen: een vriend(in), familielid, partner of iemand uit de kerk. Op deze manier geeft 

een cursist het geleerde meteen door en coacht hij of zij een ander om als discipel van Jezus te gaan leven. 

GROTE IMPACT
Dat de cursus grote impact kan hebben op het leven van zowel cursist als buddy, 

bewijst het verhaal van Adeola uit Nigeria. Zij deed deze cursus heel trouw met 

haar man. Toen ze eraan begonnen, was haar man moslim. Hij kwam na elke 

lessenserie met vragen. 

Vier maanden later had ze geweldig nieuws: ‘Mijn man heeft einde-

lijk zijn geloof in Christus beleden. Sindsdien bidden en bijbellezen 

we samen.’

 
PRAKTISCH
Walk with Jesus is praktisch en diepgaand. Ons verlangen 

is om mensen te helpen groeien in hun geloof en in hun eigen 

kerkelijke gemeente vruchtbaar te zijn. 

Mag ik je wat vragen? 

“Wie is God?”, “Hoe kan ik tot God bidden?” en “Word ik  
gestraft door God?”. Deze vragen komen dagelijks binnen via 
onze online kanalen. Het is schrijnend hoe wanhopig mensen 
zijn.  GlobalRize heeft als verlangen en missie om deze 
vragen te beantwoorden met de boodschap van het  
evangelie. Om zo online het goede nieuws bekend te maken.

 
Daarom vragen wij vrijmoedig om jullie 
steun. Word vriend van GlobalRize en 
help mee aan de verspreiding van het 
evangelie! 

Op 1 juni 2021 is de Spaanstalige tak van She Rises  
van start gegaan. Het project is begonnen met een  
welkomstvideo en met het eerste thema:  
Mijn identiteit in Christus.  

Ella Resplandece heeft een website waarop zij blogs  
publiceert over allerlei onderwerpen die met christelijke 
levenswandel te maken hebben: www.ella-resplandece.net. 
Daarnaast heeft de Spaanse tak een eigen Facebookpagina 
die inmiddels ruim 100.000 volgers heeft. Er zijn zes  
Whatsappgroepen opgezet waaraan in totaal meer dan  
560 vrouwen meedoen. Daarin kunnen vrouwen hun noden 
delen en de moderatoren overdenkingen en raad delen.  
Ella Resplandece wil graag in september een jaarlijkse  
conferentie gaan organiseren. 

GlobalRize stelt voor het eerst een ranglijst samen met 
volken die nauwelijks toegang hebben tot het evangelie. 
Bovenaan de lijst prijkt India.   

De lijst is gebaseerd op cijfers van The Joshua Project, dat 
zich richt op het verzamelen en verspreiden van informa-
tie over etnische groepen met de minste toegang tot het 
evangelie. Samen met zestien andere zendingsorganisaties 
(waaronder Wycliffe, Missie Nederland en Frontiers) maakt 
GlobalRize deel uit van het platform No Choice, om aandacht 
te vragen voor de minst bereikte mensen op de wereld – 
mensen die het evangelie nooit op zo’n manier gehoord 
hebben dat ze de kans hebben gehad Jezus te gaan volgen.
 
3,2 MILJARD MENSEN
Wereldwijd zijn 3,2 miljard mensen niet bereikt met het 
evangelie, van wie 2,8 miljard op de ranglijst staan van  
21 landen die GlobalRize publiceert. Ze tellen elk minimaal 
25 miljoen mensen die wonen in bevolkingsgroepen met 
minder dan vijf procent christenen, waardoor ze nauwelijks 
kans hebben het evangelie van Christus te horen.
“De kans is klein dat Afghanen, Indiërs of Pakistanen via een 
familielid, buurman of stadsgenoot het evangelie horen”, 
zegt directeur Marten Visser. “Wij willen juist hén bereiken 
met het evangelie.”

Speciale cursussen en 
platforms voor moslims
 
In het kader van het thema van 2021 “Bereik de 
onbereikten” zijn we in 2021 begonnen met het 
uitdenken en opzetten van een platform dat 
zich specifiek richt op moslims. 
 
Als eerste is er op de GlobalRize-dagen aandacht 
gegeven aan de islam. Daarnaast hebben we als 
proef een cursus gemaakt bij een filmserie die 
“Journey to Truth” heet. Deze cursus wordt op dit 
moment getest. Er is ook met verschillende  
organisaties gesproken 
over een eventuele 
samenwerking op dit 
gebied.
Naast dit platform is 
er een trainingsschool 
opgericht voor onze 
vrijwilligers. Binnen 
deze school kunnen zij 
cursussen volgen over 
zending, cultuur en het 
bereiken van moslims, 
hindoes en mensen uit 
Afrika.

GlobalRizedag

GlobalRize stelt ranglijst onbereikte volken op

Het afgelopen jaar werd gedomineerd door de  
coronapandemie. Bijna alle activiteiten werden  
afgelast. Online ging ons werk onverminderd door. 
Opnieuw zagen we het online zendingswerk groeien. 
Wereldwijd is er een enorme honger naar het  
evangelie. Voor onze vrijwilligers is het dan ook iedere 
keer weer gaaf om het enthousiasme te proeven bij 
bijbelcursisten en in hun vreugde te mogen delen.  
Het is niet alleen vreugde. Via de cursus en chat komt 
ook veel ellende op onze medewerkers af. Oorlogen,  
hongersnoden en pandemieën zorgen voor veel leed in 
de wereld. Schrijnende verhalen soms. Wij mogen hen 
een luisterend oor bieden. Iets van onze tijd en aan-
dacht geven. We hebben het afgelopen jaar opnieuw 
geïnvesteerd in de kwaliteit van ons werk. Absolute 
aantallen worden steeds minder belangrijk. We willen 
mensen bereiken van hart tot hart. Mensen bij Jezus 
brengen. Dat is ons verlangen! 

We kijken dankbaar terug op het jaar 2021.  
We voelen ons gezegend met steeds meer fijne  
collega’s in Nederland en ver daarbuiten, betaald of 
onbetaald, dat maakt niet uit. Iedereen doet ertoe  
bij GlobalRize en draagt zijn steentje bij aan de oogst! 
Iedereen helpt binnen zijn of haar mogelijkheden.  
Ook in 2022 gaat dit werk onverminderd door.  
We zaaien en bidden opnieuw voor een grote oogst! 
 
Frans de Lange
Operationeel Directeur

Bijzondere tijdenJezus
envinden

volgen

foto: Jaco Klamer

https://www.globalrize.nl/onbereikten/
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Wereldwijd bereik  
Wij gebruiken internet om het evangelie te delen, 

wereldwijd en met iedereen

ZENDING VIA INTERNET

Aantal bezoekers 
op websites  
GlobalRize

3.078.808

groei 
van 
11%

Aantal cursisten 
gestart

49.949
krimp 
met 
20%

Aantal cursisten 
afgerond

5.033
krimp  
met 
22%

Aantal volgers  
Instagram 

262.268
groei 
van 

542%

Aantal volgers  
Facebook 

893.561
groei 
van 
16%

Aantal volgers  
Instagram 

66.892
groei 
van 
6%

Aantal volgers  
Facebook 

4.791.121
groei 
van 
2%

Aantal Volgers  
Instagram

18.994
groei 
van 
18%

Aantal volgers  
Facebook 

92.259
groei 
van 
9%

Volgers social media  
(Facebook, Instagram  
en Twitter)

11.648.019

In 2021 maakte het aantal afgeronde GlobalRize-lees-
plannen een forse groei door: van ruim 10.000 aan het 
begin van het jaar naar 120.000. 

GlobalRize levert leesplannen aan YouVersion. Onze lees-
plannen sluiten inhoudelijk aan bij onze cursussen en artike-
len. De leesplannen zijn alle beschikbaar in het Engels, de 
meeste ook in het Nederlands. In 2021 werden maar liefst 
98 nieuwe leesplannen geschreven. Er kwamen leesplannen 
beschikbaar in het Spaans, Frans, Portugees en Duits.  
Enkele onderwerpen van leesplannen zijn: God’s Word; 
Eternal life; Elijah, Man of Courage, Man of Faith, Man of 
God; The Meaning(lessness) of Life.  

GlobalRize wordt steeds meer een internationale organi-
satie. In 2021 hadden we 200 vrijwilligers buiten Neder-
land. Voor de verschillende taalteams werken er mensen 
van over de hele wereld.  

Binnen het team Engels doen steeds meer Afrikanen en 
Amerikanen mee. Een Zuid-Afrikaanse zwarte predikant ging 
met emeritaat en werd mentor bij GlobalRize. Elke maand 
begeleidt hij meer dan 50 cursisten. 

In 2021 is een start gemaakt met het Russische taalteam. 
Zeven vrijwilligers met vier verschillende nationaliteiten 
werden in het najaar getraind als mentor en chatter. 

Op 7 november is de Russische Facebookpagina gelanceerd. 
Het bereik groeide snel naar 400.000 per maand en 13.000 
volgers. 85 procent van deze aantallen komt uit Oekraïne.  
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne mag het Russische 
team veel betekenen voor Russisch-sprekende Oekraïners.

2011

GlobalRize wordt steeds internationaler
In Michigan, Verenigde Staten, zijn er enkele kerken met 
Nederlandse wortels die hun leden wijzen op de mogelijkheid 
bijbelmentor bij GlobalRize te worden. Dit jaar zijn er ruim 
tien mensen uit deze kerken aan de slag gegaan als mentor 
en anderen bereiden zich hierop voor. In ditzelfde netwerk 
bevindt zich een theologische school met studenten van 
over de hele wereld. Door mensen met wijd uiteenlopende 
achtergronden bij ons werk te betrekken, proberen we de-
genen die contact met ons zoeken te laten begeleiden door 
christenen die hun culturele en godsdienstige achtergrond 
goed begrijpen.

Aantal afgeronde GlobalRize- 
leesplannen groeit naar 120.000

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018

 start Biblword Engels en  
Bijbelwoord Nederlands

start Palabras 
Biblicas Spaans 

oprichting  
GlobalRize Nederland 

start werk in Nederland /  
kantoor Wezep

eerste medewerkersmeeting 
 

start aanbieden online cursussen 
(Learnnn) 

opening kantoor Elzenweg 
 

1e GlobalRize-dag 
 

start chatteam start She Rises

eerste ondernemersontbijt 
  

jubileumdag GlobalRIze 5 jaar
start leesplannen 

YouVersion start voorgangerstraining
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van GlobalRize
• Moslims bereiken met het evangelie, door speciale  

cursussen te schrijven en een nieuw merk te ontwikkelen  

voor de sociale platforms

• Het uitbreiden van het aantal talen waarin we werkzaam 

zijn, met name in India en Nigeria

• Uitbreiden van vormen en platforms om mensen te bereiken 

en vast te houden. Bijvoorbeeldhet inzetten van video’s en 

e-maillijsten

• Bereik vergroten door meer Whatsapp in te zetten

• Werken aan de groei van het aantal cursisten, dat vorig jaar 

voor het eerst daalde

• Het inzetten van kerkzoekers (mensen die een kerk zoeken 

voor een cursist die dat wil) voor elk taalteam, om zo de stap 

van scherm naar kerk zo goed mogelijk te kunnen faciliteren

• Het digitaal versterken van kerken, door online training van 

voorgangers en het aanbieden van een discipelschapscursus. 

Deze cursus moedigt cursisten aan om actief te zijn in hun 

lokale kerk

• Starten van nationale GlobalRize-afdelingen in Zuid-Afrika, 

Amerika, Nigeria en India

• Inzetten op sterke taalteams naast het Engels. Dit jaar 

willen we de activiteiten van het Spaans verder uitbreiden

• Er wordt een nieuw kantoor gebouwd in ‘t Harde, om zo 

ruimte aan ons groeiende aantal vaste medewerkers te bieden 

en professionalisering van de organisatie te faciliteren

PERSONEEL

19  Medewerkers (12,05 FTE)

637  Vrijwilligers 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2021  2020 2019 2018 2017 

BATEN     

Giften algemeen € 683.426 € 562.640   € 359.796   € 242.768    € 161.519  

Giften met een specifieke bestemming € 146.710  € 115.826  € 60.005   € 109.194   € 43.232   

     € 830.136  € 678.466  € 419.801   € 351.962   € 204.751   

LASTEN     

Directe uitgaven voor bereiken doelstelling € 569.619 € 443.369   € 313.859   € 192.223   € 120.652  

Wervingskosten € 73.779  € 59.171  € 31.414  € 19.760  € 4.865  

Beheer en administratie € 61.023 € 39.452   € 77.836   € 108.321    € 10.530 

   € 704.421   € 541.992 € 423.109   € 320.304    € 136.047 

RESULTAAT BOEKJAAR € 125.715 € 136.474   € -3.308 € 31.658   € 68.703   

 

Mutatie giften waarvan de prestaties afgerond worden  € 6.056 € 43.885 € -3.685  € 27.225   € -9.552   

in de komende jaren  

Toevoeging aan algemene reserve om continuïteit  € 119.659  € 92.589  € 377 € 4.433   € 78.255    

organisatie te waarborgen 

  

 Eind 2020 Eind 2019 Eind 2018 Eind 2017  

 16 (10,05 FTE) 11 (6,9 FTE) 9 (6,2 FTE) 4 (2,5 FTE)  

 567 364 220 123 groei 
van 
12%

groei 
van 
18%

Eind 2021

plannen voor 2022

Chichewa (januari 2021)  

Kannada (augustus 2020)  
Ella Resplandece (mei 2020) 

Russisch (november 2021) 

4 nieuwe merken

1.612.628

Gemiddeld bereik 
per dag van onze  
Facebookpagina’s 

Taalgebied  
ENGELS  
 
2020: 
5.447.222

groei 
van 

4,36%

2021

5.684.682

Taalgebied  
NEDERLANDS  
 
2020: 
85.959

groei 
van 

9.49%

2021

94.120

Taalgebied  
INDONESISCH 
 
2020: 
1.419.554

groei 
van 

1.98%

2021

1.447.641

Taalgebied  
FRANS 
 
2020: 
340.239

groei 
van 

45.14%

2021

493.810

Russisch taalteam  
maakt veelbelovende start

2013

1 miljoen volgers 
Biblword

krimp 
met 
9%

krimp 
met 
39%

https://www.globalrize.nl/over-globalrize/ons-werk/youversion-leesplannen/

