
50 JAAR VRUCHTBARE 
BEDIENING VIEREN



Derek Prince is in India geboren, 
als zoon van Britse ouders. Zijn 

opleiding kreeg hij aan twee van 
Engelands meest vooraanstaande 
onderwijsinstellingen, Eton 
College en Cambridge University. 
Op 24-jarige leeftijd doceerde hij 
in Cambridge daar Klassieke en 
Moderne filosofie.

In militaire dienst (hij diende als 
gewetensbezwaarde in de Britse 
Medische troepen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog) begon 
Derek de Bijbel te bestuderen als 
filosofisch standaardwerk. Na een 
levensveranderende ontmoeting 
met Jezus Christus bekeerde hij 
zich en werd een aantal dagen 
later vervuld met de Heilige Geest. 

Na deze ervaring kwam hij tot 
twee fundamentele conclusies. Ten 
eerste: Jezus leeft. Ten tweede: de 
Bijbel is een waar en relevant boek. 
Deze conclusies veranderden de 
koers van zijn leven voorgoed 
en hij wijdde zich toe aan het 
bestuderen van de Bijbel als het 
Woord van God.

In 1941 sprak de Heer de volgende 
woorden tot Derek, kort nadat hij 
zijn leven aan Jezus had gegeven:

Het zal zijn als een kleine stroom. 
De kleine stroom zal worden tot 
een rivier. De rivier wordt een grote 
rivier. De grote rivier zal een zee 
worden. En de zee zal worden tot 
een machtige oceaan.

God is trouw gebleven aan wat Hij 
gesproken heeft. Daardoor is Derek 
Prince Ministries geworden tot wat 
het vandaag de dag is en zal de 
bediening verder gebracht worden 
in de “machtige oceaan”. 

Bijbelleraar 
Zijn gave om de Bijbel op een 
heldere en eenvoudige manier uit 
te leggen, helpt een fundament 
van geloof te bouwen in miljoenen 
gelovigen. Dereks interkerkelijke 
benadering maakt dat zijn onderwijs 
door mensen uit alle culturen en 
kerken wordt gewaardeerd.

Onderwijs, prediking en 
uitzendingen 
De ruim vijftig boeken van Dereks 
hand en 600 van zijn predikingen 
op CD en DVD, worden vertaald en 
verspreid in meer dan 100 talen.

Zijn Bijbelonderwijs in het Arabisch, 
Chinees, Kroatisch, Duits, Mongools, 
Russisch, Spaans en andere talen 
blijft mensenlevens beïnvloeden 
via dagelijkse radioprogramma’s, 
YouTube videos, podcasts, websites 
en sociale media.

Onze wereldwijde bediening
DPM blijft Dereks Bijbelonderwijs 
verspreiden en zo wereldwijd 
zendelingen, voorgangers en 
individuele gelovigen toerusten via 
ruim 45 werkstations. 

Als bediening stichten wij geen 
kerken. We werken samen 
met lokale bedieningsleiders, 
zendingswerkers en kerken in 
afgelegen gebieden, om hen 
te voorzien van doeltreffend 
Bijbelonderwijs voor evangelisatie, 
discipelschap en kerkgroei.

Derek was een zendeling in 
hart en nieren. Zijn verlangen 
was altijd, waar hij ook was, 
om de kerk van dat land te 
dienen. Dit ook onze houding 
vandaag de dag.
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DPM bestaat om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door middel van het Bijbelonderwijs van 
Derek Prince. Hiervoor zijn we afhankelijk van giften. Wil je bijdragen aan ons internationale zendingswerk? Je 
kunt jouw gift overmaken naar NL11SNSB0879678216 (België: BE14000325472483) o.v.v. ‘Waar meest nodig’ 
of de naam van het land dat je wilt ondersteunen. 

DPM is een ANBI-instelling, giften zijn belastingaftrekbaar.

youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

Om 50 jaar vruchtbare bediening van DPM te vieren, geven wij bij giften vanaf €50,- de biografie van Derek Prince cadeau. 
Scan de QR-code of ga naar www.derekprince.nl/ondersteunen/gift als je via onze website wilt doneren.

https://www.derekprince.nl/ondersteunen/gift/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
https://www.facebook.com/derekprinceministries
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Een van de beste manieren om de
Bijbelse motivatie voor ons werk 

samen te vatten, is te vinden in een 
gedeelte uit Derek Prince’ preek, 
‘Besef je hoe waardevol je bent?’.

In dit onderwijs behandelt Derek de 
gelijkenis over de verborgen schat, 
uit Mattheüs 13:44-46. Dit is wat 
Derek erover zei:

‘In Mattheüs 13:44 lezen we:  
“Het Koninkrijk der hemelen is ook 
gelijk aan een schat, in de akker 
verborgen, die iemand vond en 
verborg; en van blijdschap daarover 
gaat hij heen en verkoopt alles wat 
hij heeft, en koopt die akker.”

Stel je die tijd van de geschiedenis 
in het Midden-Oosten eens voor. 
Hoe zou het komen dat die schat 
in het veld verborgen werd? 
Waarschijnlijk kwam er op een 
bepaald moment een binnenvallend 
leger voorbijmarcheren. Een man 
die bang was dat hij zijn bezittingen 
kwijt zou raken, ging snel naar zijn 
akker en begroef zijn schat. Maar 
wie weet wat er daarna gebeurd 
is? Misschien brak de oorlog wel 
uit in zijn regio en is hij voor altijd 
weggevoerd. Hij keerde nooit terug 
en al die tijd lag zijn schat in de 
akker begraven.

Jaren later komt er een andere man 
langs, die de schat ontdekt. Laten 
we zeggen dat dit een erg sluwe 
man is. Hij vertelt niemand over de 
schat en besluit hem te verbergen. 
Dan gaat hij op weg om de akker te 

DE SCHAT
OPGRAVEN
Een duidelijke visie voor Derek Prince Ministries 

kopen alsof het een normaal stuk 
grond is. Misschien betaalt hij zelfs 
een iets te hoge prijs voor de akker.

Mensen verbazen zich hierover: 
“Waarom zou hij dat stuk grond 
kopen? Er is daar niets te vinden! 
Het is die prijs niet waard.” 

Maar als hij eenmaal eigenaar is van 
de akker, graaft hij de schat op. Nu 
begrijpen de mensen pas waarom 
hij besloot de akker te kopen.

Wat is de schat? – 
Dat is Gods volk

Ik wil jullie vertellen dat Jezus die 
man is. Hij moest alles verkopen wat 
Hij zelf bezat, om in bezit te kunnen 
komen van de schat. Het kostte 
Jezus alles om ons te verlossen.

Jezus was bereid de prijs te betalen 
voor een ogenschijnlijk waardeloze 
akker, zodat hij de schat kon krijgen 
die jij en ik zijn. Dat is hoeveel Hij 
om jou en mij geeft. Dat is hoeveel 
Hij aan ons denkt. Dat is hoeveel we 
voor Hem betekenen. We zijn niet 
onbelangrijk, klein of waardeloos. 
We zijn buitengewoon kostbaar.

Zo kostbaar dat Jezus Zijn leven gaf 
om ons te kopen. God heeft geen 
tweederangs kinderen. Jij bent 
belangrijk. Jij bent zó ontzettend 
kostbaar voor God. Jij bent 
speciaal. Laat die minderwaardige 
houding vallen. Leg dat gevoel van 
mislukking neer. Je hoeft je niet te 
verontschuldigen voor wie je bent. 

Jij bent het die God wilde. Hij wilde 
jou zoals je bent. Maar Hij láát je 
niet zo. Je verheerlijkt God niet door 
zo’n nederige houding, want het is 
geen nederigheid. In werkelijkheid is 
het ongeloof. Je bent een kind van 
God als je Jezus door je geloof hebt 
aangenomen. Je maakt deel uit van 
de schat.

Ik denk dat de bediening van het 
Evangelie de schat uitgraaft. Als 
Jezus het veld heeft gekocht, laat 
Hij het aan óns om de schat op te 
graven. En als de schat al lange tijd 
onder de aarde heeft gelegen, is die 
vaak beschadigd en dof geworden. 
Dat hoort ook bij de bediening, om 
hem te herstellen en op te poetsen.’

Derek Prince geloofde dat dit 
de bediening was die God hem 
had gegeven - om de schat 
die lang onder de grond heeft 
gelegen weer op te poetsen.

Vandaag de dag wordt Dereks 
bediening van het opgraven en 
polijsten van schatten uitgevoerd 
door honderden zendingswerkers, 
vrijwilligers en ondersteuners zoals 
wellicht ook jij, die doorgaan om 
de erfenis van Dereks onderwijs 
voor geestelijk hongerige gelovigen 
wereldwijd beschikbaar te maken.

Bedankt dat je betrokken wilt 
zijn bij onze missie om de 
onbereikten te bereiken en zij 
die geen onderwijs hebben 
ontvangen, te onderwijzen.

Ontdek meer over ons zendingswerk op: www.derekprince.nl

https://www.derekprince.nl/zending/
https://www.derekprince.nl/webshop/
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1984 - Global Outreach Leaders Programme begint met 23 
leiders in ontwikkelingslanden en dit jaar markeert ook de 
officiële start van de bediening in Afrika en Zuidoost-Azië.

1973 – Na de 
conferentie over 
‘Gebed voor de 
natiën’ wordt 

Derek een van de 
mede-oprichters 
van Intercessors 

for America.

1975 – Derek spreekt in verschillende 
landen, waaronder Zweden, 

Denemarken en Jamaica. 
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1971 – Derek Prince Publications opent een kantoor in 
Fort Lauderdale, Florida.

1988 – Na de val van het IJzeren Gordijn, begint de 
verspreiding van Dereks onderwijs onder voorgangers 

en gelovigen in Oost-Europa. 

MIJLPALEN ZENDINGSWERK DPM

1979 – De start van de radiobediening  
Today With Derek Prince.

1984 – Het zendingswerk in China begint met de radio-uitzending 
van Living Sacrifice (in het Chinees), waarbij Dereks Chinese naam 

Ye Guang-Ming gebruikt wordt.

1985 – Dereks onderwijs wordt voor 
het eerst in het Russisch en Spaans 

uitgezonden, wat de weg bereid voor 
nieuwe zendingsprojecten in Latijns-

Amerika en de voormalige Sovjetlanden.

1993 – Derek onderwijst op een 
Bijbelconferentie in Moskou. Dit leidt tot 
het ontstaan van het zendingswerk in de 

voormalige Sovjetlanden en tot de oprichting 
van 34 Bijbelscholen in de jaren die volgen.

1989 – Vanuit ons 
Nederlandse kantoor 

start het zendingswerk 
in Oost-Europa.

youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
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2001 – Dereks onderwijsmateriaal wordt 
verspreid bij Ground Zero, New York (VS). 
DPM wordt partner van een project voor 

wezen en weduwen in Ethiopië.

2017 – 30 van Dereks bekendste preken 
worden vertaald in 13 belangrijke 
talen, waaronder Arabisch, Farsi, 
Spaans, Russisch en Chinees, als 

onderdeel van de Video Bijbelschool.

2007 – DPM-Cuba organiseert verschillende 
regionale conferenties in Centraal- en Zuid-Cuba.

5Kijk voor meer informatie over het zendingswerk op www.derekprince.nl

1997 – Het zendingswerk in India en Zuidoost-Azië 
start na een conferentie in Hyderabad, India.  

1994 - Duizenden christelijke leiders worden door 
Derek getraind en toegerust tijdens conferenties en 
evenementen in Kazachstan, Hongarije, Zuid-Afrika, 

Indonesië, Maleisië en Singapore.

1996 – We organiseren conferenties om het 
Lichaam van Christus toe te rusten in Bahrein, 
Duitsland en Cuba. Dit legt de basis voor een 
nieuwe bediening in het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika, die officieel van start gaat in 2000. 2003 – Terwijl Derek en Ruth al vele jaren leven 
en dienen in Israël, begint in 2003 officieel het 

zendingswerk in dit land.

2020 - Een nieuwe online bediening gaat 
van start, DP Digital, om online samen te 
werken en op nieuwe manieren Dereks 

onderwijs te verspreiden.

https://www.derekprince.nl/webshop/
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Bekeerlingen worden discipelen in China

Het zendingswerk van DPM in China begon in 1984. Ross 
Paterson, een Britse zendeling, had zich tien jaar lang voorbereid 
in Taiwan. Hij hoorde de Heer tot hem spreken dat hij “Derek 
Prince’ onderwijs naar China moest brengen”.

Ross gehoorzaamde Gods roeping en in de afgelopen 37 jaar 
bracht hij met zijn team Dereks Bijbelonderwijs naar miljoenen 
Chinese christenen in en buiten China.

China is een economische 
grootmacht met de grootste 

christelijke bevolking ter wereld. 
Elke dag komen duizenden mensen 
in China tot geloof. Deze geweldige 
groei kent ook uitdagingen. Veel 
nieuwe gelovigen vinden het lastig 
om de Bijbel te begrijpen. Hoewel zij 
Jezus graag willen volgen, bestaat 
er een risico dat zij afdwalen.

Bovendien zijn veel Chinese 
predikanten niet goed toegerust 
om hun groeiende gemeenten te 
discipelen. Zij hebben geen toegang 
tot Bijbelonderwijs en weinig of 
geen middelen om hun gemeenten 
te helpen wortelen in Gods Woord.

We geloven dat God ons heeft 
geroepen om dit te veranderen.  
We rusten de christelijke 
werkers en gelovigen in China 
toe met Dereks diepgaande 
Bijbelonderwijs en helpen hen 
Gods Woord te bestuderen.

Dankzij jouw vrijgevigheid en die 
van vele anderen, konden wij de 
afgelopen vier decennia miljoenen 
gelovigen in China bereiken en 
toerusten. 

“Ik ben voorganger in China. Twintig 
jaar geleden ben ik diep gezegend 
door de lessen in ‘Van vloek naar 
zegen’. Ik heb wonderbaarlijke 
genezingen gezien toen ik het 
onderwijs begon toe te passen! 
Nu vraag ik zelf om hulp, want ik 
heb meer preken en materialen van 
Derek Prince nodig.”

“Bedankt voor Dereks onderwijs 
op het WeChat-platform. Ik merk 
dat ik er geestelijk door groei. Het 
heeft mijn kijk op mijn man en gezin 
vernieuwd; het heeft mijn huwelijk 
gered en ook mijn man veranderd. Ik 
dank de Heer voor Zijn genade; en 
ik dank u voor uw hulp!”

Onze visie is om miljoenen Chinese gelovigen te voorzien van Dereks 
onderwijs in geprint, digitaal en audiomateriaal, zodat zij hun geloof 
kunnen wortelen in Gods Woord.

Voor christenen die geestelijk willen groeien, bieden wij digitaal 
onderwijs aan via Chinese social mediakanalen zoals WeChat 
en twee Chinese taalwebsites.

Voor voorgangers hebben wij USB-apparaten met 
Bijbelonderwijs. Oudere leiders en gelovigen bieden wij een 
uitgebreid aanbod van Dereks boeken in het Chinees.

We gaan verder met onze missie om christelijke werkers en gelovigen 
in China toe te rusten met deze discipelschapsmaterialen. Bid dat God 
onze inspanningen zal zegenen.
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youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.derekprince.nl/zending/china/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
https://www.derekprince.nl/zending/china/
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De Kerk in Oost-Europa dienen

Bestel onderwijsmaterialen online via derekprince.nl
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Om de Kerk in Oost-Europa
toe te rusten met het 

Bijbelonderwijs van Derek Prince, 
richtten wij in 1989 in Nederland 
een nieuw kantoor op. Het 
jarenlange communistische bewind, 
economische problemen en 
voortdurende vervolging hadden 
hun tol geëist onder duizenden 
christenen.

Het was een uitdagende maar 
ook opwindende tijd, want toen 
het IJzeren Gordijn viel, konden 
we duizenden voorgangers 
en gelovigen zegenen met de 
broodnodige onderwijsmaterialen.

Het zendingswerk in Oost-Europa 
werd een belangrijke schakel in 
het toerusten van lokale kerken, 
om Gods levensveranderende 
Woord te verkondigen onder de 
massa’s mensen die zich hopeloos, 
gedesillusioneerd en verzwakt 
voelden, door het jarenlange 
communistische bewind.

Elk grote succes is te danken aan 
duizenden kleine en grote daden 
van vrijgevigheid, die het mogelijk 
maakten om Bijbelonderwijs te 
verspreiden onder de gelovigen. 
Marek, een predikant en 
Bijbelleraar uit Tsjechië, is een 
van hen. Hij vertelt wat Dereks 
onderwijs voor hem heeft 
betekend:

“Ik ontdekte het Bijbelonderwijs 
van Derek Prince toen Tsjechië 
nog onder communistisch bewind 
stond. Een van de eerste dingen 

waartoe hij me inspireerde was om 
het Grieks en Hebreeuws van het 
Nieuwe Testament te studeren, om 
zo Gods Woord beter te begrijpen.

Na de ‘fluwelen revolutie’ in 1989 
stelde ik mijzelf beschikbaar om 
de Kerk te dienen als predikant en 
Bijbelleraar. Dereks boeken hielpen 
mij om mijn gaven te ontdekken en 
om anderen te leren God en Zijn 
Woord serieus te nemen.

Als predikant deelde ik de rijke 
lessen over vergeving, genade, 
redding en de Heilige Geest vaak 
in mijn kerk. Later gebruikte ik 
het in mijn werk als docent en 
directeur van een theologische 
hogeschool. Veel studenten dienen 
nu zelf als predikanten, leraren en 
zendingswerkers.” 

Onze visie is om meer mensen te bereiken met betrouwbaar 
Bijbelonderwijs over het leven als discipel van Jezus en om hen te 
helpen Gods Woord te begrijpen en toe te passen in hun leven.

Dankzij jouw giften en gebed voor het zendingswerk in 
Oost-Europa, kunnen we duizenden christenen in landen 
als Kroatië, Albanië, Roemenië en Bulgarije toerusten en 
inspireren met betrouwbaar Bijbelonderwijs.

Samen kunnen we voorgangers en leiders helpen om de kracht van 
Gods Woord vrij te zetten in hun eigen leven en dat van anderen.

https://www.derekprince.nl/zending/oost-europa/
https://www.derekprince.nl/webshop/
https://www.derekprince.nl/zending/oost-europa/
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Ons doel is om christenen in de voormalige Sovjetlanden te helpen 
om de waarheden van Gods Woord te ontdekken en toe te passen. 
Velen van hen weten niet dat zij een relatie met Jezus Christus kunnen 
hebben, die hun angsten kan verdrijven en hoop kan geven. 

We kunnen geweldige dingen bereiken, als we meer van Dereks 
materialen kunnen vertalen en verspreiden. Door zijn onderwijs 
ook digitaal beschikbaar te maken via social media, kunnen we 
ook jongere generaties christenen bereiken.

Onze broeders en zusters in de voormalige Sovjetlanden zijn hongerig 
en zoeken Gods nabijheid. Mede dankzij jou, kunnen we naar hen 
blijven uitreiken en hen toerusten met betrouwbaar onderwijs.
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Sinds 1993 heeft God het

Bijbelonderwijs van Derek 
Prince gebruikt om duizenden 
mensenlevens te veranderen 
in Rusland, Armenië, Oekraïne, 
Wit-Rusland, Georgië en andere 
voormalige Sovjetlanden.

We hebben gezien hoe de Heer 
het onderwijs wilde gebruiken om 
duizenden wonderen te doen en 
geestelijke veranderingsprocessen 
te brengen.

Veel gezinnen in Rusland zijn tot 
geloof in Christus gekomen door 
Dereks tv-uitzendingen. 

Tahir uit Rusland vertelt over drie 
families die Jezus als Verlosser 
hebben aangenomen, na het zien 
van Dereks onderwijs op tv. God 
deed krachtige wonderen in hun 
levens en inspireerde de gezinnen 
om zich bij een lokale kerk aan te 
sluiten. Hun veranderde levens zijn 
een krachtig getuigenis naar de 
mensen om hen heen. 

We prijzen God voor hoe Hij Dereks 
onderwijs heeft gebruikt om 
vreugde en herstel te brengen in 
vele gebroken levens. 

Mariana uit Wit-Rusland, wiens 
leven geweldig is beïnvloed door 
Dereks onderwijs, zegt: 

“Ik heb Gods genezende kracht in 
mijn leven ervaren en ik sta steeds 

sterker in mijn geloof in Christus. En 
ik heb gezien hoe God de gebroken 
relatie met mijn man heeft hersteld!

Jarenlang heb ik voor mijn man 
gebeden, omdat hij verslaafd 
was aan alcohol en sigaretten. Ik 
moedigde hem aan om samen met 
mij naar Dereks tv-programma’s te 
kijken. Een paar maanden later nam 
hij Jezus aan in zijn leven en vroeg 
hij God om hem te verlossen van 
zijn verslavingen.”

De geestelijke nood in de 
voormalige Sovjetlanden is 
onvoorstelbaar groot; er liggen 
veel kansen voor zendingswerk.

Er wonen meer dan 290 miljoen 
mensen in deze regio en meer 
dan 100 miljoen christenen, van 
wie velen verlangen naar de 
levensveranderende kracht van 
Gods Woord.

In de afgelopen 28 jaar hebben we 
deze mensen bereikt door boeken, 
online kanalen in lokale talen en 
tv-uitzendingen. God heeft onze 
inspanningen gezegend door 
te voorzien in financiën, nieuwe 
deuren te openen en onze werkers 
te leiden naar degenen die Dereks 
Bijbelonderwijs het hardst nodig 
hebben.

Levensveranderend Bijbelonderwijs 
brengen in de voormalige Sovjetlanden 

youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.derekprince.nl/zending/rusland/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
https://www.derekprince.nl/zending/rusland/


Midden-Oosten Outreach:  
Jezus’ licht helder laten schijnen 
op donkere plaatsen  

Bestel onderwijsmaterialen online via derekprince.nl
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Begin 2000 vestigde Derek Prince
Ministries een zendingskantoor 

in het Midden-Oosten, als 
antwoord op de groeiende vraag 
naar onderwijsmaterialen onder 
predikanten en zendingswerkers. 

Er lijkt geen einde te komen 
aan de vervolging en het lijden 
van christenen in deze regio: 
levensbedreigende situaties in Iran; 
gewapende conflicten in landen 
als Irak, Afghanistan en Syrië; 
voortdurende vervolging in Egypte, 
Algerije en in andere landen.

Door betrouwbaar Bijbelonderwijs 
beschikbaar te maken voor 
christenen en zoekende moslims, 
helpen we hen om kracht te putten 
uit Gods Woord en om in moeilijke 
omstandigheden Zijn licht te laten 
schijnen op deze duistere plaatsen. 

Gulshan is een van de christenen 
die Gods licht helder laat schijnen 
in Iran.

doop ontving zij Dereks boeken ‘De 
Omwisseling’ en ‘Onbegrijpelijke 
liefde’. Na het lezen wilde Gulshan 
het onderwijs graag met anderen 
delen en besloot zij Dereks boeken 
mee te nemen naar Iran.

Op een ochtend stopte Gulshan 
een aantal van Dereks boeken in 
plastic zakken en verstopte deze 
op de bodem van een grote kom, 
die ze vulde met gekookte rijst. De 
grenspolitie liet haar verder reizen. 
Zo vond dit kostbare Bijbelonderwijs 
zijn weg naar gemeenschappen en 
harten van Iraanse gelovigen.

Al meer dan 20 jaar mogen we, 
met hulp van trouwe vrienden 
zoals jij, veel kansen benutten om 
Dereks onderwijs beschikbaar te 
maken voor duizenden gelovigen in 
Libanon, Marokko, Tunesië, Algerije, 
Egypte en andere landen. 

Zo kregen we de mogelijkheid om 
Dereks onderwijs uit te zenden op 
christelijke tv- en radiozenders in 
deze regio. We bereikten hiermee 
miljoenen Arabischsprekende 
christenen en moslims. Ook hebben 
we duizenden USB-sticks en SD-
kaarten uitgedeeld met digitaal 
Bijbelonderwijs.

Op dit moment zijn we druk 
bezig met het bereiken van 
nieuwe doelgroepen via social 
mediakanalen en organiseren we 
online discipelschapscursussen 
voor nieuwe gelovigen. 

Onze visie is om betrouwbaar Bijbelonderwijs te blijven verspreiden 
onder christenen en ex-moslims, zodat zij kunnen groeien in geloof 
en kunnen wortelen in Gods Woord. 

Dankzij jouw steun kunnen we Dereks onderwijs beschikbaar 
maken in het Arabisch, Farsi, Sorani en andere talen voor 
grote groepen christenen en ex-moslims in deze regio.

Samen kunnen we hen helpen om Jezus’ licht helder te laten schijnen 
in het Midden-Oosten.

Gulshan kwam in een buurland van 
Iran tot geloof in Christus. Bij haar 

9

https://www.derekprince.nl/webshop
https://www.derekprince.nl/zending/midden-oosten/
https://www.derekprince.nl/zending/midden-oosten/
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Onze visie is om meer onderwijsmaterialen beschikbaar te maken voor 
geestelijk hongerige kerkleiders en gelovigen in heel Afrika.

Met jouw hulp kunnen we Dereks onderwijs in meer talen 
uitgeven, meer boeken en audiobijbels verspreiden, nieuw 
materiaal online plaatsen en Bijbelscholen oprichten. 

We blijven kerkleiders en gelovigen in Afrika bemoedigen, toerusten en 
voorzien van onderwijsmaterialen, zodat Gods Woord het fundament 
van hun leven zal zijn.
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Derek en Lydia Prince woonden

van 1957 tot 1961 in Kenia, 
toen Derek werkte als directeur 
van een lerarenopleiding nabij 
Kisumu. Ze dienden bij talloze 
gelegenheden in Zuid-Afrika en 
in 1984 werd het zendingswerk in 
zuidelijk Afrika officieel gelanceerd. 
Het jaar daarop verstuurden we de 
eerste 120 pakketten van Dereks 
onderwijsmaterialen naar Afrikaanse 
predikanten; sindsdien is onze 
bediening enorm gegroeid.

Al meer dan dertig jaar 
mogen we voorgangers, 
Bijbelschoolstudenten en 
evangelisten toerusten. We 
bereiken landen als Angola, 
Botswana, Ethiopië, Ghana, 
Ivoorkust, Kenia, Malawi, Nigeria, 
Zuid-Afrika, Oeganda, Zambia en 
Zimbabwe.

Alan Schunir is een van de 
duizenden mensen in Zuid-Afrika 
wiens leven blijvend is veranderd 
door Dereks onderwijs. Als 
jarenlange vriend en gebedspartner 
van ons zendingswerk in Afrika, 
weet hij nog goed hoe de 
Foundation-serie de basis legde 
voor zijn eigen wandel met de Heer.

Later opende het lezen van Dereks 
boek ‘Zegen of Vloek’ de weg naar 
meer van Gods zegeningen, die al 
die tijd voor hem klaarlagen. “Door 
dit geweldige onderwijs ben ik de 
problemen in mijn eigen leven beter 
gaan begrijpen”, zei hij, “en ben ik 
gaan ontdekken hoe een leven als 
volgeling van Christus eruit ziet. Ik 

kan nog zoveel preken van Derek 
Prince noemen, waardoor Gods 
Woord mijn leven heeft veranderd. 
En wat ik heb geleerd, heb ik weer 
gedeeld met mijn medegelovigen.”

In 2010 kozen we ervoor het 
zendingswerk in Oost-Afrika uit te 
breiden, om zo in contact te komen 
met meer kerkleiders en gelovigen 
in deze regio. We deelden 10.000 
exemplaren van Life-Changing 
Spiritual Power uit, een omnibus van 
zes belangrijke pastorale boeken. 

Sindsdien hebben we, met dank 
aan onze trouwe achterban, 
videobijbelscholen kunnen opzetten 
in Kenia en Oeganda. Meer dan 
1.000 studenten konden hierdoor 
betrouwbaar Bijbelonderwijs volgen.

Ook verspreidden we tienduizenden 
Bijbels en bijna 200.000 boeken in 
het Engels, Swahili, Kinyarwanda 
en Kirundi. We zien hoe God deze 
Bijbels en Dereks onderwijs gebruikt 
om mensenlevens te veranderen 
in gevangenissen, ziekenhuizen, 
het leger, bij de politie en op 
universiteiten en scholen. Mensen 
die de Bijbel nooit lazen omdat zij 
het niet begrepen, mogen Gods 
Woord nu verstaan.

Christenen in Afrika helpen om de kracht 
van Gods Woord vrij te zetten in hun leven

youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.derekprince.nl/zending/afrika/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
https://www.derekprince.nl/zending/afrika/
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Ons zendingswerk in het
Indisch subcontinent begon 

in 1997, een paar maanden voor 
Dereks bezoek in verband met 
een predikantenconferentie in 
Hyderabad, India. 

In die tijd was de vraag naar Dereks 
boeken in het Hindi en andere 
lokale talen het grootst. Het eerste 
boek dat werd gepubliceerd op de 
conferentie in Hyderabad was ‘De 
pijlers van het christelijke geloof’.

Een van de voorgangers die de 
conferentie bezocht had, Pastor 
Rex uit Mudichur, Chennai, zei 23 
jaar later tegen onze werkers: “Dit 
boek schudde letterlijk mijn leven en 
denken door elkaar. Het heeft mijzelf 
en mijn bediening totaal veranderd.

Het was alsof iemand de hersens 
uit mijn hoofd had gehaald, reinigde 
van al het afval dat erin was 
opgeslagen en vervolgens verving 
door kristalhelder onderwijs over 
de fundamenten van het christelijk 
geloof. Iedere predikant zou dit 
boek moeten aanschaffen en 
bestuderen.”

Dankzij de vele gebeden en giften, 
konden we meer dan 150.000 
Bijbelschoolstudenten van Dereks 
materialen voorzien. 

De boeken en audiomaterialen 
zijn een bron van kennis en 
bemoediging voor veel voorgangers 
en evangelisten, die na het 
voltooien van de Bijbelschool hun 
eigen bediening opstarten.

In 2010 werd de noodzaak zichtbaar 
om niet-Engelstalige voorgangers 
in afgelegen gebieden te trainen. 
We stelden een eenvoudig maar 
effectief Bijbeltrainingsprogramma 
samen, waarbij we gebruik maakten 
van dertien van Dereks boeken over 
speerpunten van geloof en dienen.

Onze focus ligt op het toerusten van 
predikanten en zendingswerkers 
die weinig of geen Bijbelonderwijs 
tot hun beschikking hebben en 
met een minimale kennis over de 
basisprincipes van de Bijbel. Tot nu 
toe hebben duizenden voorgangers 
en plaatselijke zendingswerkers dit 
onderwijs benut en velen van hen 
gebruiken ons onderwijs op SD-
kaarten, om hun eigen gemeenten 
van geestelijk voedsel te voorzien.

Ook hebben we predikanten in 
India, Sri Lanka en Nepal toegerust. 
Boeken als ‘Zegen of vloek’ helpen 
in de strijd tegen aanbidding van 
afgoden en andere vormen van 
afgoderij, die helaas heel gangbaar 
zijn in dit deel van de wereld.

In de toekomst willen we trainers trainen, die Dereks onderwijs in 
hun eigen land en taal kunnen verspreiden, om zo het Lichaam van 
Christus toe te rusten in tijden van vervolging.

Mede dankzij jou kunnen we voorgangers en gelovigen 
opleiden in India, Sri Lanka, Nepal en andere delen van het het 
Indische subcontinent, die hun kennis weer delen met anderen.

Samen maken we mogelijk dat kerkleiders en gelovigen hun geloof 
kunnen wortelen in Gods Woord. 

Kerkleiders en gelovigen in India, Sri 
Lanka en Nepal trainen en toerusten

https://www.derekprince.nl/zending/zuid-oost-azi%c3%ab/
https://www.derekprince.nl/webshop/
https://www.derekprince.nl/zending/zuid-oost-azi%c3%ab/
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Dereks onderwijs wijdverbreid 
beschikbaar maken in Zuid-Amerika 

Onze visie voor de toekomst is om Dereks onderwijs beschikbaar 
te maken voor meer christenen in Zuid-Amerika, via social media, 
websites, boeken en een nieuwe online Bijbelschool.    

We kijken vol ontzag naar wat God, mede door Dereks 
Bijbelonderwijs, aan het doen is in heel Zuid-Amerika.

Dankzij de hulp van onze trouwe donateurs, kunnen we blijven 
uitreiken op plekken in Zuid-Amerika waar dit het hardst nodig is. 
Mensen worden aangeraakt door de kracht van Gods Woord!

Ons zendingswerk in deze regio
begon rond het jaar 2000, toen 

we manieren zochten om Dereks 
onderwijs beschikbaar te maken 
voor gelovigen in het hele continent.

Dit is een gigantische taak, maar, 
zoals Derek Prince altijd zei: “Het 
geestelijke leven gaat niet over 
moeite, maar over eenwording met 
de Heilige Geest.” We kijken daarom 
waar de Heer aan het werk is, en 
voegen ons bij Hem in dat werk.

Ondanks tegenwerking van de 
lokale autoriteiten, hebben we 
in Cuba meer dan een miljoen 
boeken gedrukt. We blijven elk jaar 
zo’n 100.000 boeken verspreiden, 
en nog altijd blijft de vraag naar 
Bijbelonderwijs groeien.

Veel mensen in deze regio kunnen 
niet goed lezen. Daarom hebben we 
ons in de loop der jaren toegespitst 
op het vertalen en verspreiden van 
Dereks onderwijsbrieven in het 
Spaans. Deze brieven zijn korter 
en makkelijker leesbaar. Daarnaast 
hebben we al meer dan 100 preken 
en radioprogramma’s in het Spaans 
nagesynchroniseerd. Radio en tv 
zijn nog altijd de meest geschikte 
middelen om mensen over het hele 
continent te bereiken.

Elvin Coaker, zendeling in Spanje 
en Argentinië, zei: “Ik ken Dereks 
onderwijs al sinds mijn zeventiende 
en het heeft mij gesterkt tijdens mijn 
jarenlange zendingswerk. Ook hielp 
het mij bij de belangrijkste keuzes in 
mijn leven, zoals mijn keuze voor de 
vrouw met wie ik getrouwd ben.

Ik werk nu als christelijke tv-
regisseur en kan op veel manieren 
bijdragen aan het verspreiden van 
Dereks onderwijs in Latijns-Amerika.
Duizenden christenen krijgen de 
kans om geestelijk te herstellen en 
opwekking in hun leven ervaren.” 

Vandaag de dag vergroten we ons 
bereik in Zuid-Amerika door ook 
digitaal onderwijs te verspreiden.

We bereiken een breder publiek 
en werken samen met lokale 
bedieningen, om discipelen van 
Jezus te helpen groeien in geloof. 

Ook konden we een Spaanstalige 
DPM-app lanceren, die dagelijkse 
overdenkingen en korte video’s 
aanreikt aan duizenden hongerige 
christenen.

youtube.com/DPMNL  •  facebook.com/derekprinceministries

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.derekprince.nl/zending/zuid-amerika/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
https://www.derekprince.nl/zending/zuid-amerika/
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Nieuwe generaties bereiken in de 
digitale wereld

Bestel onderwijsmaterialen online via derekprince.nl
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Door de enorme groei en 
verspreiding van online content, 

is de digitale wereld het nieuwste, 
grootste en snelst groeiende 
zendingsgebied ter wereld. Daarom 
hebben we in 2020 een team 
gevormd dat zich inspant om de 
impact van Dereks onderwijs online 
uit te breiden en te maximaliseren.

Onze inspanningen begonnen al 
snel hun vruchten af te werpen. 
Onze video’s werden steeds meer 
bekeken. Onder hen is een groot 
aantal nieuwe kijkers, die Dereks 
onderwijs nog niet kenden.

In slechts 90 dagen werd er meer 
dan 751.000 uur naar ons YouTube-
kanaal gekeken door 2 miljoen 
mensen. Zonder sociale media 
zouden we nooit zoveel mensen 
kunnen bereiken. Ter vergelijking: 
als Derek Prince zelf elke dag 
een boodschap van een uur had 
gepredikt aan 1.000 verschillende 
mensen, zou hij meer dan 2 jaar 
non-stop les moeten geven om dit 
aantal te evenaren.

Derek Prince zei ooit: ”We moeten 
voorbereid zijn om op de meest 
effectieve manieren uit te reiken 
naar toekomstige generaties. 
Dit vraagt wellicht om andere 
communicatievormen dan de 
radioprogramma’s, boeken en video’s 
waarmee tot nu toe zovelen zijn 
bereikt. Ikzelf kijk in het bijzonder uit 
naar wat God in petto heeft.”

We omarmen technologie om “de 

onbereikten te bereiken en hen te 
onderwijzen, die geen onderwijs 
hebben ontvangen” met een 
veelzijdige digitale strategie, die 
op dit moment al vruchten afwerpt 
en een groeiende wereldwijde 
christelijke gemeenschap dient.

We hebben de internationale 
website (www.derekprince.com) 
verbeterd door een uitgebreid 
aanbod van materialen en 
onderwijs dat toegankelijk, 
praktisch en gebruiksvriendelijk 
is. Deze website dient als een 
platform om lokale DPM-websites 
en kantoren in de buurt te vinden. 
We zijn bezig met het ontwikkelen 
van een sterke zoekfunctie, die 
de volledige reikwijdte van Dereks 
onderwijs dekt. Bovendien zijn 
we actief op de belangrijkste 
social media platforms en 
posten we een breed scala aan 
onderwijsvideo’s, -artikelen, quotes 
en bemoedigingen om gelovigen op 
te bouwen en verlorenen te dienen.

Onze content wordt op grote schaal 
gedeeld, waardoor een domino-
effect ontstaat en we naast onze 
eigen abonnees nog veel meer 
mensen bereiken.

Onze doelstelling is om boeiende, Bijbelgetrouwe content te blijven 
creëren met behulp van Derek Prince’ onderwijs. Zo willen we nieuwe 
generaties discipelen inspireren en toerusten via online kanalen.

Met jouw hulp kunnen we de komende maanden en jaren ons 
digitale bereik vergroten. Daardoor krijgen miljoenen christenen 
toegang tot waardevol Bijbelonderwijs, dat hen kan helpen om 
de kracht van Gods Woord in hun leven vrij te zetten.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons digitale onderwijs online 
vindbaar is voor mensen die antwoorden zoeken op vragen over Gods 
liefde, vergeving, genezing, gebed, geestelijke strijd en vernieuwing.

https://www.derekprince.nl/webshop/
https://www.derekprince.com/
https://www.derekprince.nl/zending/


Mensen verbinden aan de 
kracht van Gods Woord en Geest

youtube.com/DPMNL •  facebook.com/derekprinceministries

Woord en Geest samen!
Wat is het een zegen om keer 
op keer te horen hoe God 
mensenlevens verandert… Ook 
in Nederland en België gaan we 
door met ons werk om mensen te 
verbinden aan de kracht van Gods 
Woord en het werk van Zijn Geest. 
Typerend voor Dereks onderwijs 
is dat Gods Woord en het werk 
van de Heilige Geest altijd samen 
moeten gaan. Derek zei: ‘Je kunt 
een preek of studie voorbereiden 
die helemaal Bijbels is, maar 
zonder adem, zonder Geest, zal 
er geen leven uit voortkomen. Het 
gesproken woord en de Geest 
moeten dus samenwerken.’

In ons Nederlandse logo hebben 
we dit laten terugkomen door het 
beeld van de duif als Gods Geest 
te combineren met het beeld van 
een boek als Gods Woord. 

Nieuwe vormen van onderwijs
Derek sprak over nieuwe vormen 
en manieren om mensen te 
onderwijzen. Onze clips op 
YouTube (met Nederlandse en ook 
steeds meer Franse ondertiteling) 
zijn daar een voorbeeld van, net 
als de overdenkingen die we elke 
dag aan meer dan 4.000 mensen 
sturen. Zo helpen we mensen 
om het Bijbelonderwijs stukje bij 
beetje te verwerken en iedere keer 
weer God te zoeken om te horen 
wat Hij tot hen wil zeggen. 

Onze online cursussen blijven ook 
in ontwikkeling, zoals recent een 
nieuwe cursus over geestelijke 
strijd, waaraan meer dan 170 
studenten deelnamen. We hebben 
nog heel wat onderwerpen op de 
plank liggen! 

De zegen van onderwijsbrieven
Uiteraard blijven we 
onderwijsbrieven gratis versturen 
per post en via e-mail. Ook 
sturen we regelmatig een gratis 
proclamatiekaart mee. Enige tijd 
geleden ontvingen we in reactie 
daarop dit bericht uit België: 

“Ik wil jullie zeer hartelijk bedanken 
voor deze brief en kaart “Alleen het 
bloed van Jezus!”

Dit was echt een bemoediging. 
Door financiële problemen heb ik 6 
maand op straat gewoond.

Ik had het enorm moeilijk om nog 
in onze Here God te geloven. 
Maar ik bleef gelukkig volharden, 
ook al was het geloof soms ver 
te zoeken, maar door elke dag op 
mijn knieën te zitten en te roepen 
tot onze Almachtige Vader ben 
ik terug recht komen te staan en 
heb ik onderdak gevonden. Ook 
door jullie onderwijsbrief heb ik 
daarvoor altijd de hoop en sterkte 
gevonden.”

We zijn nog lang niet klaar 
In Nederland en België is er veel 
te doen voor ons, als volgelingen 
van Jezus. Er zijn broeders en 
zusters om voor te zorgen en 
onder leiding van de Heilige 
Geest te bemoedigen vanuit Gods 
Woord. En het is zo belangrijk dat 
we samen in eenheid Gods wil 
en leiding zoeken en met Hem 
wandelen in deze bijzondere 
tijd waarin we leven. Daarom 
blijven we Dereks onderwijs 
over bijvoorbeeld de eindtijd 
en Gods plan met Israël en de 
Kerk verspreiden en beschikbaar 
maken. Zoals onze voormalige 
directeur Ivar van der Sterre altijd 
zegt: “We zijn nog lang niet klaar 
jongens!” 

We zijn de Heer heel dankbaar 
voor de betrokkenheid en steun 
van zoveel mensen in Nederland 
en België. Hij bevestigt keer op 
keer Zijn plan met dit werk. En 
omdat Hij het belangrijk vindt, 
vinden wij het ook belangrijk...

N
E

D
E

R
L

A
N

D
  

&
 B

E
LG

IË

14

https://www.facebook.com/derekprinceministries
https://www.derekprince.nl/organisatie/nieuws/terugblik-2021-en-vooruitblik-2022/
https://www.youtube.com/DerekPrinceMinistriesNederland
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In het Midden-Oosten ontvangen 
we duizenden vragen via onze 

sociale mediakanalen over God 
en het vinden van blijvende hoop 
en zekerheid. Honderden van hen 
worden volgelingen van Jezus en 
melden zich aan voor onze online 
discipelschapscursussen.

Een groeiend aantal gelovigen in 
Armenië, Roemenië, Rusland en 
andere landen beginnen Gods 
Woord grondig te bestuderen 
door online naar Derek Prince’ 
Bijbelonderwijs te luisteren of zijn 
video’s op YouTube te bekijken.

In Oekraïne, Iran, Cambodja 
en Nepal hebben onze 
zendingswerkers en vrijwilligers 
duizenden dozen met ‘hoop’ 
uitgedeeld aan geïsoleerde ouderen 
en armen, door voedsel uit te delen 
en met hen over Jezus te praten. 

Predikanten en gelovigen in China, 
India en Iran zijn gezegend met SD-
kaarten vol Bijbelonderwijs, om hen 
in deze moeilijke tijden te steunen.

Een nieuw seizoen is aangebroken 
met geweldige kansen om Dereks 
Bijbelgetrouwe onderwijs met 

jongere generaties gelovigen te 
delen, dankzij onze groeiende 
digitale aanwezigheid wereldwijd.

Dit is een seizoen waarin we de 
kans krijgen om nieuwe gelovigen 
toe te rusten om hun geloof in Gods 
Woord wortelen, een liefde te laten 
ontdekken die sterker is dan angst 
en om Gods genezing en bevrijding 
aan hen bekend te maken.

Wil je ons helpen deze

kansen te benutten

door ons zendingswerk 

financieel te steunen? 

Je kunt jouw bijdrage doen via:

NL11SNSB0879678216 (Nederland) 
BE14000325472483 (België) 

o.v.v. ‘Waar meest nodig’ of de 
naam van het land dat je wilt 
ondersteunen. 

Jij bent een onmisbaar onderdeel 
van ons zendingsteam! Je steun, 
gebeden en betrokkenheid zijn van 
belang bij alles wat we doen.

“Ik heb nagedacht en 
gebeden over de toekomst. 
Het is mijn verlangen - en ik 
geloof dat van de Heer - dat 
DPM verdergaat met het 
werk dat Hij meer dan 60 jaar 
geleden door mij is begonnen, 
totdat Jezus terugkomt.

Om dit te doen, moeten 
we echter voorbereid zijn 
om op de meest effectieve 
manieren uit te reiken naar 
toekomstige generaties. Dit 
vraagt wellicht om andere 
communicatievormen dan de 
radioprogramma’s, boeken, 
banden en video’s waarmee 
tot nu toe zovelen zijn bereikt. 
Ikzelf kijk in het bijzonder uit 
naar wat God in petto heeft.

Ik weet zeker dat God DPM 
zal blijven gebruiken om 
fundamenteel Bijbelonderwijs 
te geven aan onze kinderen 
en kleinkinderen.” 

Derek Prince, juli 2002

Er zijn meer mogelijkheden dan ooit tevoren, om geestelijk hongerige 
christenen de kracht van Gods Woord te helpen ontdekken.

help DPM om mensen
te bereiken –
nu en in de toekomst

https://www.derekprince.nl/ondersteunen/geven/
https://www.derekprince.nl/ondersteunen/gift/


Ontdek meer over ons zendingswerk op www.derekprince.nl

Het verschil dat jouw giften maken...
Hoe jouw giften aan DPM levens veranderden in het afgelopen jaar

Ondersteuning van 
zendingswerkers in 

63 landen

Onderwijsmaterialen 
voor discipelschap in

102 talen

Bijbelonderwijs beschikbaar 
via 62 websites

Zendingswerk in 
gevangenissen  
in 19 landen

Bijbelonderwijs via 
radio-uitzendingen in 

35 landen

Duizenden “graduate packs” voor 
Bijbelschoolstudenten

in 22 landen

Betrouwbaar Bijbelonderwijs via 
tv-uitzendingen in 27 landen

Duizenden christenen die geestelijk konden 
groeien door Bijbelonderwijs op SD-kaarten
in 38 landen, waaronder landen die gesloten 
zijn voor het Evangelie.

Opgeleide voorgangers en 
evangelisten in 22 landen 

https://www.derekprince.nl
https://www.derekprince.nl



