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Voice of the Gospel 
 
 
The Voice of the Gospel Foundation (VoG) is blij om enkele van hun plannen en gebeden met 
ons te delen.  
De activiteiten voor 2020 van Voice of the Gospel Foundation: 
 

1) Januari 2020: digitale publicatie van 4 evangeliën: ´een kwartier met Mattheus´ (144 
afleveringen), ´ontmoeting met Markus´ (112 afleveringen), ´gesprek met Lukas´ 
(267 afleveringen) en ´in de voetsporten van Johannes´ (276 afleveringen). 
U vindt een voorbeeld op https://soundcloud.com/fundacjaglosewangelii/rozwa-
anie-dnia-ew-j-15-1-5 
Elke aflevering bevat een prachtig gelezen deel uit het Evangelie en een, op de 

 Bijbel gebaseerde, uitleg hiervan. Elke aflevering wordt afgesloten met goede 
 christelijke muziek. De afleveringen kunnen worden afgespeeld op de radio in de 
 auto of op audiosystemen, computers en andere apparaten zoals smartphones en 
 tablets. 
 

2) April 2020: evangelisatie evenement met een uitvoering van Ballet Magnificat 
genaamd ‘’Licht is gekomen’’. Deze uitvoering heeft een sterke evangelische 
boodschap en een oproep tot persoonlijke verzoening met God. Er worden 360 
deelnemers verwacht. https://www.balletmagnificat.com/light-has-come  

 
3) Juni/april 2020: evangelisatiekamp voor tieners. https://youtu.be/yNB_oeJZEQI  

 
4) Met medewerking van het Poolse Radiotheater wil VoG twee Bijbelse radiodrama’s 

produceren die met Pasen en Kerstmis 2020 landelijk zullen worden uitgezonden. 
 

5) VoG wil 
samenwerken met 58 
radiozenders in Polen door 
50 documentaires te 
produceren en te delen 
voor regelmatige 
uitzending. 
 
6) VoG wil de komende 
generaties bereiken met 
het evangelie. Dit willen 
ze doen via het internet 
door een serie van 
YouTube video’s uit te 
brengen, getiteld ´Fresh´. 
 
7) In 2020 is VoG van 
plan om schoolprojecten 

in Polen voort te zetten ter preventie van drugsgebruik bij jongeren. In 2019 hebben 
zij 18 scholen bezocht en met honderden studenten aan dit onderwerp gewerkt. 

 
Voice of the Gospel is erg dankbaar voor de ondersteuning van onze gemeente in 
Wapenveld. De financiële steun maakt het mogelijk dat zij jongeren uit alle lagen van 
de bevolking uit kunnen nodigen en ontvangen op de plekken waar ze het evangelie 
kunnen horen. Het Evangelisatie kamp voor jongeren in Marylin, bijvoorbeeld, verandert 
hun leven voor altijd. 

Foto 1 Dagelijkse bijeenkomst bij het Evangelisatie kamp Marylin 
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Enkele uitspraken van deelnemers 
van afgelopen jaar: 
*Ik leefde zoals een lied zegt: op mijn 
eigen manier. Uiteindelijk bereikten 
de gevolgen van mijn keuzes me. Ik 
vertrouwde mezelf niet meer. Het is 
goed dat ik hier bij het jongerenkamp 
kwam. Ik had de hulp nodig van 
Iemand die Groter is, Iemand die me 
beter kent dan ikzelf. Ik vertrouw 
Jezus. 
 
*Ik heb me hier gerealiseerd dat God 
van me houdt, ondanks het feit dat ik 
niet altijd naar Hem luister. Ik weet 
dat ik altijd tot Hem kan komen. 
Soms verbrijzeld, maar Hij zal het 
begrijpen. Tegelijkertijd weet ik dat 
ik veel moet veranderen, omdat ik 
me ook heb gerealiseerd dat ik niet 
onverwoestbaar ben. 
 
*Ik werd geraakt door de lezingen 
over liefde en seksualiteit. Ik heb nog 
nooit naar mezelf gekeken vanuit 
Gods perspectief. Het feit dat ik 
kostbaar ben in Zijn ogen zet alles op 
zijn kop in mijn leven en in mijn 
relaties. Ik heb veel spijt van wat er 
is gebeurd. En het feit dat niemand 
me dat eerder heeft verteld. Foto 2 Een ewrvaring opgeschreven door een deelnemer aan het 

Evangelisatiekamp 

Foto 3 De groep jpngeren van het Evangelisatie kamp Marylin 
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*Mijn ouders zijn gelovig. Op de een of andere manier heb ik me hierbij aangesloten. Hoewel 
ik altijd iets verborgen heb gehouden. Ik ben een perfecte leugenaar geworden. Het was een 
last. Het nam mijn vreugde weg. Het scheidde me van hen. Ik wil nooit meer iets doen waar 
ik me weer voor zou moeten schamen, iets dat me zou kunnen scheiden van liefde. Ik dank 
Jezus voor de vrijheid en ik dank u voor deze tijd.  

*Het kamp loopt ten einde en ik voel me vrij van mezelf. Van de race die in mij plaatsvindt, 
om de beste in alles te zijn, zodat iedereen dat kon zien. Het heeft me verteerd. Gods liefde 
vernieuwt alles in mij. 

*Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een Bijbel heb gelezen. Het was erg belangrijk 
voor me. Nu heb ik mijn eigen Bijbel.  

Geschiedenis is de taal van ons hart. Media is de taal van onze tijd. We gebruiken beide 
om mensen over Jezus te vertellen – Voice of the Gospel Foundation 

 
 

Foto 4 De bijbelstudies tijdens 
het Evangelisatiekamp en 
uitdelen van bijbels 
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Foto 5 Ontspanning tijdens het 
Evangelisatiekamp in Marylin 


