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U vindt in dit beleidsplan de strategische thema’s die in 
de komende jaren inspiratie en richting geven aan de 
ontwikkeling van het werk van de GZB. Daarmee ver-
scha�en we ook graag duidelijkheid voor alle betrok-
kenen wat ze van de GZB mogen verwachten.

Het is een compact document waarin we de lijn van het 
huidige beleid doortrekken en de nieuwe keuzes en 
prioriteiten in hun onderling samenhang presenteren. 
Waar nodig verwijzen we naar documenten die dieper 
op sommige thema’s ingaan.

Elk hoofdstuk in het beleidsplan heeft ook een duidelijk 
‘gebruiksdoel’ in de praktijk. Zo is het eerste hoofdstuk 
(visie, missie, identiteit) bruikbaar bij kennismaking met 
nieuwe partners of gemeenten, maar ook bij vragen 
over de ‘gereformeerde identiteit’ van de GZB. Het 
tweede hoofdstuk kan worden gebruikt om in gesprek 
te gaan over onze visie op zending. Hoofdstuk drie be-
schrijft de context waarin we ons werk doen en zal in 
de praktijk gebruikt worden als ‘checklist’ bij gesprek-
ken met partners voor het maken van een omgevings-
analyse bij nieuwe programma’s. 

Het vierde hoofdstuk geeft voor vijf hoofdthema’s de 
richting aan waarin we ons als organisatie willen bewe-
gen in de komende vijf jaar. Hóe we dat gaan doen, zal 
in vervolgstappen worden uitgewerkt met vragen als 
‘Welke organisatiestructuur en -cultuur hebben we 
daarvoor nodig?’ en: ‘Wat betekent dit voor de meer-
jarenbegroting?’ Daarnaast zullen de beleidsthema’s 
ook leidend zijn bij de uitwerking van jaarplannen en 
medebepalend bij de keuze en uitwerking van jaar-
thema’s en leerlijnen.

Leeswijzer
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Voorwoord

Groeien in verbinding

Een beleidsplan voor meerdere jaren kan niet meer 
dan een schets zijn van hoe we als GZB de komen-
de jaren onze werkzaamheden in Gods Koninkrijk 
richting willen geven. We geloven dat de Heilige Geest 
onze plannen inschakelt, maar uiteindelijk is zendings-
werk Gods werk. Daarom is gebed de grondtoon van 
dit beleidsplan. Neem als u gaat lezen eerst ruim de 
tijd voor het gebed dat u op pagina 8 vindt.

De GZB richt zicht in de komende jaren op ‘groeien 
in verbinding’. Groeien en verbinden in missionaire 
gemeenten, in partnerschappen met buitenlandse 
kerken, in levendige netwerken. Gericht op uitzenden 
en ontvangen. De GZB wil ook Nederlandse gemeen-
ten inspireren voor missionaire vernieuwing.

Deze gerichtheid komt op uit onze identiteit, met 
gereformeerde wortels in een veelkleurige kerk. 
Er hoort een gemeenschappelijk taalveld bij. U leest 
woorden die u vertrouwd zijn: gebed, woord, daad, 
zijn, groeien, verbinden, leren, uitzenden, ontvangen, 
inspireren, vernieuwen. Al deze woorden komen op 
uit Gods Woord. Laat u zich in dit meerjarenbeleids-
plan opnieuw verrassen hoe ver deze begrippen 
reiken, ook voor uw eigen context.

Deze gerichtheid kan alleen opbloeien vanuit ook een 
goede – Bijbelse – gezindheid. Die gezindheid 
vinden we in 1 Petrus 2:9 waar Petrus spreekt over 
een “koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 
deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duis-

ternis geroepen hoeft tot Zijn wonderbare licht”. Laat 
daarom die gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus 
is (Filippenzen 2:5).

Het jaarthema van de GZB in 2022 was ‘Vertel,’. Dat 
wil de GZB de komende jaren ook doen en mogelijk 
maken. Dat Gods stem klinkt op de plaatsen waar de 
GZB werkt. Daarbij wil de GZB in Nederland de stem 
van de wereldkerk als ‘tegenstem’ laten klinken. Om 
ons een spiegel voor te houden, om vragen te stellen 
en positie te helpen bepalen in onze eigen context. 
Zonder lastige en dwarse vragen uit de weg te gaan. 
Zo weten we ons verbonden met de wereldkerk. Zo 
groeien we in verbinding.

De GZB wil haar werk uitvoeren in nauwe verbonden-
heid met buitenlandse partners en de vele kerkelijke 
gemeenten in Nederland. Ons werk wordt gericht 
door en is gericht op God de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Het lied ‘Gij die gelooft, verheugt u 
samen’ (Weerklank 238) reikt ons het verlangen aan 
wat we als GZB met dit beleidsplan hebben: gezanten 
gaan door alle landen, gedreven door een heilige 
opdracht, vasthoudend aan Jezus woord, gebouwd 
op o�ers gebracht door martelaren en in de weten-
schap dat de wasdom “des Heren werk” is. Zing dit 
lied vooral mee.

In Christus verbonden,

A.A. Heij,
voorzitter Raad van Toezicht

Mattheüs 28: 18-20

En Jezus kwam naar hen toe, sprak 
met hen en zei: “Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. Ga dan 
heen, onderwijst al de volken, hen 
dopende in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, hun 
lerend alles wat ik u geboden heb, in 
acht te nemen. En zie, Ik ben met u 
al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld. Amen.”
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Een gebed van de kerk voor de kerk

Onze Vader die in hemelen zijt
We roepen U in Jezus Christus aan als Vader die met liefde en zorg naar ons 
omziet als gemeente. U bent in de hemel en als we U aanroepen verruimt dat 
ons denken over de kerk, verdiept U onze hoop.

Uw naam worde geheiligd
Geef door Uw Geest dat wij in ons kerk-zijn, in ons spreken, zingen, doen en 
laten, Uw naam groot maken. Dat door wie wij zijn Uw werkelijkheid oplicht en 
geprezen wordt. 

Uw koninkrijk kome
Uw regering wordt zichtbaar waar mensen in de kring van het Evangelie ko-
men. Laat dat gebeuren. Maak ons tot voortekenen van en wegwijzers naar 
Uw rijk, waarnaar wij reikhalzend uitzien.

Uw wil geschiede
Uw wil is goed. Oefen ons in gehoorzaamheid en in vertrouwen, ook wanneer 
we U niet begrijpen. Leer ons te wandelen in het voetspoor van de Heilige 
Geest.

Geef ons heden ons dagelijks brood
Wij zijn afhankelijk van U in ons dagelijks leven. U geeft genoeg om van te le-
ven. Leer ons te delen met anderen van wat U ons geeft. Help ons om genoeg 
genoeg te laten zijn, zodat wij Uw mensen en Uw schepping niet uitputten.

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
Wij erkennen dat we zondigen, ook als kerk, in ons doen en laten, in ons 
spreken en zwijgen, in ons tekort schieten bij onrecht en onderdrukking. We 
leven allen van Uw genade. Laat die genade zichtbaar worden door ons heen.

Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
Wij zijn als mensen weerloos. Daarom vragen wij U voor onszelf en voor de 
wereld: bescherm ons tegen en verlos ons van machten die ons bedreigen, 
verleiden, verwarren en in de ban houden.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Het Rijk is van U en U gaat ons voor. Voor Uw kracht is niets te wonderlijk en 
niemand heeft glorie als U. Op aarde oefenen wij ons erin dat we U zien en 
groot maken, tot in eeuwigheid.

Gebed als grondtoon

Zending zonder gebed is ondenk-
baar. Als we uit de zendingsver-
slagen en brieven van de apostel 
Paulus alle verwijzingen naar 
gebeden, voorbede en dankzeg-
ging zouden weghalen, houd je 
een uitgedund Nieuwe Testament 
over. Lees zijn hartstochtelijke 
aanbeveling om de geestelijke 
wapenrusting aan te trekken, 
‘terwijl u bij elke gelegenheid met 
alle gebed en smeking bidt in de 
Geest en daarin waakzaam bent 
met alle volharding en smeking 
voor alle heiligen’ (Ef. 6:18). Uit de 
getuigenissen van zijn zendings-
werk wordt duidelijk dat hij leefde 
naar wat hij anderen voorhield. 
Hij aarzelt niet om zijn lezers op te 
roepen ‘samen met mij te strijden 
in de gebeden’ (Rom. 15:30). 

Vanaf de Vroege Kerk tot de 
dag van vandaag is gebed de 
grondtoon in alle zendingswerk. 
Daarom is niet zomaar een goede 
gewoonte om dit meerjarenbe-

leidsplan te openen met het Onze 
Vader, het is een statement: we 
doen ons werk in afhankelijkheid 
van God – hoe zouden we anders 
kunnen? In ons gebed oriënteren 
we ons telkens op wat de Geest 
ons zeggen wil, bijvoorbeeld in 
het werk van anderen, waarbij 
we kunnen aansluiten. Die prin-
cipiële openheid is eigen aan de 
gebedshouding: we zijn bereid te 
volgen waar Hij gaat, in het voet-
spoor van de Geest. 

Beginnen met dit gebed is ook 
een belijdenis van vertrouwen 
en verwachting, dat God, onze 
Vader, al zijn beloften waarmaakt. 
Hij laat niet los wat Zijn hand is be-
gonnen, maar brengt het tot vol-
tooiing, waarbij Hij ons gebruikt in 
Zijn dienst. Dat alles resoneert op 
de volgende bladzijden. 

9
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1. Visie, missie en identiteit

Verbonden met die gereformeer-
de wortels én die veelkleurige 
kerk, laten wij ons in ons werk 
leiden door de volgende overtui-
gingen:

Gods genade gaat voorop
We erkennen de realiteit van 
kwaad en zonde, die tot in de 
haarvaten van het leven in deze 
wereld zichtbaar is. Omdat God 
trouw houdt aan Zijn schepping, 
laat Hij mensen niet aan hun lot 
over, maar biedt Hij hun redding 
en hoop. In de Naam van Jezus 
Christus ontvangen mensen ver-
geving en eeuwig leven en wor-
den zij door Zijn Geest vernieuwd.
 
Jezus Christus centraal
In Jezus Christus ontmoeten 
wij God Zelf. Jezus is vol van de 
Geest van God. In Jezus herstelt 
en vernieuwt God deze wereld 
zodat Zijn Koninkrijk gestalte 
krijgt. Christus’ dood aan het 
kruis brengt verzoening voor 

de wereld. Zijn opstanding uit de 
dood is het begin van de nieuwe 
schepping, waarin Gods koning-
schap zichtbaar wordt.

De Heilige Geest verbindt 
De Heilige Geest verbindt men-
sen met Christus, met Gods heil, 
door het geloof in het Evangelie. 
De Geest verbindt mensen ook 
aan elkaar, in de gemeente, die 
het Lichaam van Christus is. Zo 
vernieuwt de Geest mensen en 
spoort de gemeente aan tot de 
navolging van Christus. Zo scha-
kelt Hij haar in bij Zijn werk tot 
vernieuwing van Gods schepping. 

Het Woord als tegenover 
De Bijbel is het Woord van God, 
waardoor wij Hem leren kennen. 
Dat Woord toetst heel ons leven 
en plaatst het in het licht van het 
Koninkrijk van God. Het Woord 
van God is ‘levend en krachtig’, 
altijd actueel. Het wereldwijde ge-
sprek rond het geopende Woord 

spoort lezers aan om in de eigen 
tijd en context levend lidmaat van 
de gemeente van Jezus Christus 
te zijn.

Als gemeenschap geroepen en 
gezonden 
De navolging van Christus is 
een persoonlijke roeping voor 
elke christen, maar vindt altijd 
plaats in verbondenheid met een 
gemeenschap van discipelen. 
De gemeente is in die dagelijkse 
navolging geroepen en gezon-
den om het Evangelie van Jezus 
Christus te delen. Gelovigen uit 
alle volken worden daarbij inge-
lijfd in het verbond van God met 
Israël. Door het samenleven van 
de gemeente, door de gezamen-
lijke aanbidding van God, door 
het uitreiken naar deze wereld in 
getuigenis en dienst wordt al iets 
zichtbaar van het Koninkrijk dat 
komt. 

Zending begint bij Gods betrok-
kenheid op Zijn wereld. God heeft 
deze wereld geschapen met het 
doel dat de aarde vol is van men-
sen die Hem kennen en dienen. 
Vol van leven zoals Hij het bedoeld 
heeft. Toen wij wegliepen uit de 
gemeenschap met God, heeft Hij 
uit genade naar ons omgezien. In 
het verlossende werk van Jezus 

Christus en in het vernieuwende 
werk van de Heilige Geest zien we 
Zijn blijvende betrokkenheid. We 
kijken vol verwachting uit naar 
de definitieve doorbraak van Zijn 
Koninkrijk. 

De gemeente van Jezus Christus 
dankt haar bestaan aan deze mis-
sio Dei, deze beweging van God 

naar de wereld. Op haar beurt 
wordt de gemeente – en ieder ge-
meentelid afzonderlijk – ingescha-
keld bij dit werk van God. Zending 
hoort daarom tot de kern van de 
roeping van de gemeente. Al het 
werk van de GZB is erop gericht 
om wereldwijd bij te dragen aan 
deze roeping van gemeenten. 
Daarbij is dit onze leidraad:

Visie
Het Evangelie voor iedereen
We willen dat mensen over 
de hele wereld het Evangelie 
horen en God leren kennen, 
een plek vinden in een 
gemeente en leven zoals God 
het heeft bedoeld, in navolging 
van Jezus Christus.

Missie
Open en gastvrije gemeenten 
waar het Evangelie zichtbaar 
wordt
De GZB ondersteunt kerken 
wereldwijd bij het stichten 
en opbouwen van open en 
gastvrije gemeenten. Gemeen-
schappen waar iedereen 
welkom is en waar onvoor-
waardelijk wordt omgezien 
naar mensen, ook en vooral 
naar degenen die leven in de 
marge. Gemeenten waar Gods 
Koninkrijk zichtbaar wordt 
voor hun omgeving, omdat 
het bevrijdende Evangelie van 
Jezus Christus er wordt ge-
hoord, gedeeld, en geleefd.

Identiteit
Met gereformeerde wortels 
in een veelkleurige kerk
De GZB is een organisatie 
binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland, geworteld in het 
gereformeerde belijden. Via de 
jarenlange inzet voor zending 
buiten onze landsgrenzen 
zijn we verbonden met een 
uitgestrekt netwerk van 
kerken en gemeenschappen 
over de hele wereld.
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2. Hoe wij werken: uitgangspunten voor zending

In het vorige meerjarenbeleids-
plan (2017-2021) hebben we 
nieuwe wegen benoemd die we 
als GZB graag op zouden gaan. 
Inmiddels zijn we een eind onder-
weg en we zien voor ons dat we 
de ingeslagen route zoveel moge-
lijk vervolgen. Samen met onze 
partners, gemeenten en orga-
nisaties wereldwijd én in Neder-
land, willen we een stap verder 
gaan en de samenwerking waar 
mogelijk verdiepen. Ook willen we 
mensen en gemeenten, de kennis 
en ervaring die we onderweg 
zijn tegengekomen, verder met 
elkaar verbinden. Zo willen we 
gezamenlijk, geleid door Gods 
Geest, bijdragen aan gemeenten 
waar mensen leven zoals God het 
bedoelt, in navolging van Jezus 
Christus. 

Vanuit de volgende uitgangspun-
ten zetten we de komende jaren 
in op een proces van verdiepen 
en verbinden:

Zending is de roeping van de 
gemeente
De gemeente, als gemeenschap 
van Christus, staat centraal. In 
ons werk dragen we bij aan het 
ontstaan en opbouwen van lokale 

gemeenten waarin mensen leren 
leven zoals God het bedoelt. Toe-
rusting en training van gemeen-
teleden en (toekomstige) leiders 
zijn belangrijke instrumenten om 
gemeenten te laten groeien in 
geloof en missionaire presentie in 
hun eigen context. 
 
Zending raakt het hele leven
Het Evangelie is goed nieuws voor 
het hele leven: voor mensen per-
soonlijk, voor de samenleving en 
voor heel de schepping. Zending 
heeft zowel een getuigende als 
een diaconale component. Woord 
en daad zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Deze integrale 
visie werkt door in onze toerus-
ting aan lokale gemeenten en in 
de programma’s die we samen 
met onze partners ontwikkelen 
en uitvoeren. 

Zending doen we samen
De GZB werkt altijd samen met 
lokale kerken en organisaties, 
zowel in het buitenland als in 
Nederland. Gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid zijn sleutelwoor-
den in de relatie met onze part-
ners. Daarbij doen er alles aan 
om te voorkomen dat onze inzet 
van expertise en geld zorgt voor 

ongelijkheid in die relatie.

Zending is een zaak van trouw
Zending is een zaak van lange 
adem. Trouw is een kernwaarde 
van de GZB, ook omdat we daarin 
iets mogen weerspiegelen van 
Gods volhardende betrokken-
heid bij mensen. Partners mogen 
rekenen op ons langdurig 
commitment.

Zending vraagt zelfverlooche-
ning
Zending confronteert ons met 
onze eigen kwetsbaarheid en 
vraagt zelfverloochening. Zen-
ding brengt ons op plekken van 
gebrokenheid, lijden en geweld, 
soms speciaal gericht tegen 
christenen. Als GZB willen we ook 
op die plekken zijn en met andere 
gelovigen leren wat het betekent 
om ons kruis te dragen achter 
Jezus aan. 

Zending is contextueel en veel-
kleurig
Het Evangelie van Jezus Christus 
is goed nieuws voor elk mens, 
elke context. De vragen die het 
Evangelie stelt aan mensen, en 
die mensen aan het Evangelie 
stellen, verschillen al naar gelang 

de context. In ons werk willen we 
in een luisterhouding, samen met 
onze partners, ontdekken hoe de 
lokale gemeenten op een contex-
tueel relevante manier de weg 
van de navolging van Christus 
kunnen gaan. Zo draagt elke ge-
meenschap bij aan de rijkdom en 
veelkleurigheid van Gods kerk. 
 
Zending werkt in de marge 
Bij de opbouw en ondersteuning 
van open en gastvrije gemeenten 
hebben we speciaal oog voor 
mensen aan de rand van de sa-
menleving, mensen die niet gezien 
worden. Nadrukkelijk zoeken we 
in onze programma’s ook naar 
samenwerking mét mensen die 
leven in de marge. In sommige 
contexten bevindt de gemeente 
zichzelf in de marge. 

Zending vraagt plannen
In de samenwerking met part-
ners zoeken we biddend naar 
een gezamenlijk verlangen en 
visie hoe we mensen in een be-
paalde context kunnen bereiken 
met het Evangelie als het goede 
nieuws voor het hele leven. Om 
die visie te realiseren ontwikkelen 
we een gezamenlijk programma 

met plannen voor meerdere 
jaren. 

Zending is uitzenden 
In ons werk is toegewijde en 
bevlogen inzet van mensen 
onmisbaar. Daarbij gaat het ons 
in de eerste plaats om lokale 
christenen. Daarnaast maakt de 
GZB bewust de keuze om mede-
werkers vanuit Nederland uit te 
zenden om met hun aanwezigheid 
en expertise elders in de wereld 
een bijdrage te leveren aan de 
opbouw en uitbreiding van Gods 
Koninkrijk. 

Zending is leren en ontvangen 
Wie een hart heeft voor zending 
steunt het met gebed en financi-
en. Dat zullen veel gemeenteleden 
in Nederland beamen. Tegelijk 
is leren en ontvangen evenzeer 
een blijk van betrokkenheid op 
het werk dat God in deze wereld 
doet. De GZB brengt gesprek op 
gang hoe gemeenten in Neder-
land wederkerig kunnen leren 
van inzichten en ervaringen om 
zelf in de Nederlandse context 
een open gemeente te zijn die het 
Evangelie brengt aan iedereen. 

13
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3. De context van kerk en zending in deze tijd

Zendingswerk is niet los te zien 
van de context waarin het plaats-
vindt. Zodra het Evangelie ingang 
vindt in een cultuur, neemt het de 
taal en de kleur van die context 
aan. Tegelijk is het goede nieuws 
van Jezus Christus een vernieu-
wende, verzoenende en bevrij-
dende kracht, waardoor het de 
cultuur vernieuwt. De spannings-
volle en uitdagende relatie tussen 
Evangelie en context maakt dat 
een zendingsorganisatie zich goed 
moet verdiepen in ‘wat er speelt’, 
om – in afhankelijkheid van de 
Heilige Geest – te weten waar het 
op aankomt, in elke context.

We inventariseren een aantal ont-
wikkelingen die direct of indirect 
van invloed zijn op ons werk. Ze 
klinken door in de strategische 
thema’s voor de komende jaren 
zoals die zullen worden beschre-
ven in hoofdstuk 4. Ook met onze 
partners bespreken we deze ont-
wikkelingen om te zien in hoeverre 
ze doorwerken in hun context en 
mee moeten wegen in de uitwer-
king van programma’s.

De gesignaleerde trends zijn 
vaak zorgwekkend, maar dwars 
erdoorheen zien we ook telkens 
tekenen van een andere ontwikke-

ling die alles in perspectief plaatst: 
ondanks alle verdrukking en 
tegenslag vertoont de wereldwijde 
gemeente van Jezus Christus 
groei. Dat is een signaal van hoop 
en reden voor grote dankbaar-
heid.

3.1 Ontwikkelingen wereldwijd 

Welvaartsverschillen en uitbui-
ting zorgen voor een roep om 
gerechtigheid
Op wereldschaal zien we een 
groeiende kloof tussen rijken 
en armen. Onze economische 
systemen en consumptiepatronen 
dragen ongewild bij aan deze situa-
tie. Veel leden van kerken waar we 
mee samenwerken behoren tot 
de gemarginaliseerden. Zij houden 
ons een ongemakkelijke spiegel 
voor.

Nieuwe internationale machtsver-
houdingen maken het werk van 
Westerse organisaties moeilijker
De opkomst van nieuwe landen als 
wereldmachten zorgt voor geo-
politieke verschuivingen en zet be-
staande internationale samenwer-
kingsverbanden onder druk. Dat 
maakt dat westerse organisaties 
in steeds meer landen kritischer 

worden bejegend. Ook maken die 
wereldwijd vrijheid van menings-
uiting en vrijheid van godsdienst 
tot actuele thema’s.

De wereld wordt religieuzer maar 
ruimte voor diversiteit neemt af
Alle wereldgodsdiensten groeien, 
met name de islam. In verscheide-
ne delen van de wereld neemt de 
religieuze diversiteit af. Veel van 
onze partners bevinden zich in 
landen met een dominante moslim- 
of hindoe-meerderheid. In veel 
landen waar we werken, heeft de 
kerk te maken met beperkingen, 
hetzij vanuit de overheid, hetzij 
vanwege een minderheidspositie. 

Langdurige conflicthaarden 
maken verzoening een belangrijk 
thema
Op diverse plaatsen spelen langlo-
pende grensconflicten en con-
flicten tussen etnische groepen. 
Vaak zijn het broeinesten van ter-
rorisme. Kerken zetten zich vaak 
in voor verzoening, maar worden 
ook gemakkelijk intern meegezo-
gen in het conflict. 

Demografische veranderingen vra-
gen nieuwe vormen van kerk-zijn
De wereldbevolking blijft groeien. 
Het aantal ouderen neemt wereld-

wijd toe. In Afrika en Azië groeit 
ook het aantal jongeren. Daarnaast 
trekken wereldwijd steeds meer 
mensen naar de steden.
Behalve een groeiende opgeleide 
middenklasse, ontstaan er ook 
grote groepen armen die de boot 
missen. Kerken zoeken naar nieu-
we vormen om er te zijn voor de 
verschillende groepen.

Bedreiging van de schepping 
vraagt om radicale veranderingen
De schepping wordt ernstig be-
dreigd door een combinatie van 
factoren, waaronder de groei van 
de wereldbevolking, ongebreidelde 
economische groei, milieuver-
vuiling en klimaatverandering. 
In de radicale veranderingen die 
daarom nodig zijn, zoeken kerken 
naar Bijbelse lijnen voor houding 
en gedrag.

Migratie geeft nieuwe opgaven 
en nieuwe mogelijkheden voor de 
kerk
De combinatie van economische 
verschillen, dreiging van geweld, 
onrecht en onderdrukking, de-
mografische veranderingen en 
klimaatverandering zorgen voor 
vluchtelingen- en migratiestromen. 
Kerken worstelen met zowel het 
ontvangen als het vertrekken van 

migranten. Tegelijk hebben veel 
migranten ook een verlangen om 
missionair te zijn in hun nieuwe 
context.

Meer contact én meer wantrou-
wen door internet en de digitale 
revolutie
De revolutionaire ontwikkeling van 
internet en digitale technologie 
maakt contacten wereldwijd laag-
drempeliger, zorgt voor democra-
tisering van kennis en versterkt 
tegelijk de beeldcultuur. Ondertus-
sen staan tallozen buitenspel en zijn 
er veel vragen over manipulatie en 
betrouwbaarheid van informatie. 
Ook kerken zoeken naar manieren 
om daarmee om te gaan.

Groeiende polarisatie en wantrou-
wen raken ook de kerken
Onzekerheden op tal van terreinen 
– veiligheid, inkomen, klimaat – zor-
gen bij grote groepen voor onrust 
en gevoelens van onveiligheid. 
Vertrouwen in instituties neemt af. 
Veel mensen trekken zich terug in 
een (digitale) bubbel van gelijkgezin-
den. Ook kerken worden makke-
lijk meegezogen in polarisatie en 
nationalisme. Hoe zorgen zij voor 
plekken waar onderling vertrou-
wen wordt gevoed?

15
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3.2 Ontwikkelingen in kerk en 
zending wereldwijd

Het grootste deel van de wereld-
bevolking is geen christen en kent 
geen christen
Het aantal christenen wereldwijd 
groeit, maar procentueel blijft het 
aantal christenen wereldwijd stabiel 
op ongeveer 30%. Hoewel het aantal 
bevolkingsgroepen zonder christe-
nen daalt, kent maar ongeveer 20% 
van de niet-christenen een christen 
in zijn of haar omgeving. 

Het aantal en de diversiteit van 
christenen groeit, waardoor 
zending meer lokaal wordt
Het aantal christenen wereldwijd, 
groeit met name in het zuiden en 
oosten van de wereld. Die groei 
vindt voor een groot deel plaats in 
onafhankelijke, vaak pentecostale, 
kerkverbanden. Door de brede ver-
spreiding van het christelijk geloof is 
zending steeds meer lokaal. Zen-
dingswerkers van buiten ondersteu-
nen vooral in de tweede lijn.

Zending vanuit alle windstreken 
zorgt voor bescheidenheid en nieuw 
élan
Door de wereldwijde aanwezigheid 
van volwassen christelijke kerken en 
gemeenschappen is zending tegen-

woordig polycentrisch: vanuit alle 
windstreken naar alle windstre-
ken. De tijd van het eenrichtings-
verkeer vanuit het Westen ligt 
achter ons. Sterker nog: Westerse
kerken mogen leren aansluiten 
bij nieuwe initiatieven van andere 
kerken én zelfs leren om zelf hulp 
te ontvangen. 
 
Een blijvende zoektocht naar 
kerk-zijn voor het hele leven en 
integrale zending
De vraag naar de verhouding 
tussen verkondiging en dienstbe-
toon blijft kerk en zending wereld-
wijd bezighouden. Steeds meer 
kerken zien het belang van actieve 
betrokkenheid bij gerechtigheid 
en duurzaamheid. Zending raakt 
het hele leven. Kerk zijn we niet 
alleen op zondag, maar 24/7 in het 
dagelijks leven. 

Diasporakerken en inheemse 
kerken kunnen veel voor elkaar 
betekenen
Migratie wordt opvallend vaak 
door theologen en missiologen 
benoemd als een cruciaal thema 
voor de kerk en de zending. In de 
diasporakerken kunnen inheemse 
kerken leren van de wereldkerk 
‘om de hoek’. Tegelijk hebben dia-
sporakerken de inheemse kerken 

nodig om hun roeping te contextu-
aliseren. 

3.3 Ontwikkelingen in de kerk 
in Nederland

Geloven wordt steeds minder 
vanzelfsprekend, maar er is 
openheid voor spiritualiteit 
Nederland is een sterk gesecula-
riseerde samenleving waar het 
steeds minder vanzelfsprekend 
is om te geloven. Tegelijk is er veel 
belangstelling voor allerlei vormen 
van spiritualiteit en zingeving. 

Daling ledenaantallen en vergrij-
zing kerken vragen om meer 
samenwerking
De meeste kerkelijke gemeenten in 
Nederland hebben te maken met 
krimp en vergrijzing. Het werk in 
de kerk moet door steeds minder 
schouders worden gedragen. Dit 
vraagt om meer samenwerking, 
ook in het zendingswerk.

Missionair verlangen en verle-
genheid geven draagvlak voor 
nieuwe initiatieven
Veel gemeenteleden in de achter-
ban willen bewust missionair pre-
sent zijn in de woon- en werkom-
geving. Er is groeiend draagvlak 

voor nieuwe missionaire initia-
tieven en vormen van gemeen-
te-zijn. Er is openheid om daarbij 
ondersteund te worden, ook met 
ervaringen uit de wereldkerk.

Kerkmuren worden lager
De binding met de kerk als insti-
tuut neemt af, met name onder 
jongeren. Gemeenteleden veran-
deren op overgangsmomenten ge-
makkelijker van kerkgenootschap. 
Lokaal wordt er op veel plekken 
steeds meer samengewerkt tus-
sen verschillende kerken.

Groeiende zichtbaarheid van 
migrantenkerken
De laatste jaren is het besef ge-
groeid van de grote aantallen mi-
grantenkerken in Nederland. Toch 
is er slechts sporadisch contact 
tussen deze kerken en gemeenten 
in de achterban van de GZB. 

De GZB is voor steeds meer 
gemeenten één van de vele 
De keuze voor de GZB als 
zendingsorganisatie is voor veel 
gemeenten geen automatisme. 
Gemeenteleden worden door een 
veelheid aan organisaties uitge-
zonden. Voor veel kerkenraden 
is de GZB één van de vele goede 
doelen om te steunen.
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In de komende jaren willen we samen met partners en gemeenten zoeken 
naar verdieping en verbinding vanuit de uitgangspunten van zending 
waarmee we de afgelopen jaren hebben gewerkt. Daarbij houden we 
rekening met de ontwikkelingen in de context van ons werk zoals we die 
hebben beschreven. Onder het motto ‘groeien in verbinding’ zetten we 
daarom de volgende strategische thema’s centraal:

1.  Werken vanuit een integrale visie op missionaire gemeenten
2.  Investeren in gelijkwaardigheid in partnerschappen
3.  Leren en verbinden in levendige netwerken
4.  Gericht uitzenden én ontvangen
5.  Inspireren van Nederlandse gemeenten voor missionaire vernieuwing

4. Strategische beleidsthema’s 2022-2026

GROEIEN IN VERBINDING | Beleidsplan 2022-202618
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Het Evangelie is goed nieuws 
voor het hele leven: voor mensen 
persoonlijk, voor de samenleving 
en voor heel de schepping. In de 
Bijbel zijn Woord en daad onlos-
makelijk met elkaar verbonden; 
in het Hebreeuws is er zelfs één 
woord voor: ‘dabar’. Toch zijn ze 
in de loop van de kerkgeschiede-
nis ook vaak los van elkaar gezien 
en konden er discussies ontstaan 
over wat nu het zwaarste woog, 
of in welke volgorde beide van 
belang zijn. 

In de praktijk van het werk van 
de GZB houden we al jaren de 
twee ten nauwste op elkaar 
betrokken. Daarbij zijn we ons in 
de afgelopen jaren steeds meer 
bewust geworden van het belang 
van ‘er zijn’ en gemeenschap. ‘Er 
vóór mensen zijn’ begint met ‘bíj 
mensen zijn’. Dit horen we in het 
bijzonder terug in de ervaringen 
van uitgezonden medewerkers. 
Natuurlijk zijn hun kennis en ex-
pertise aanleiding van hun uitzen-
ding, maar partners benadruk-
ken vooral hoe waardevol het is 
dat ze ‘er zijn’, deel uit maken van 

de gemeenschap, luisteren en in 
kwetsbaarheid hun leven delen. 
Die christelijke gemeenschap is in 
zichzelf al getuigenis. 

Deze verdieping willen we de ko-
mende jaren vruchtbaar maken 
door in onze visie op zending en 
de roeping van de gemeente tel-
kens ‘zijn’, ‘woord’ en ‘daad’ (of in 
klassiek-missiologische termen: 
‘koinonia’, ‘kerugma’ en ‘diakonia’) 
bij elkaar te houden. Met gebed 
als grondtoon.
Deze woorden willen we in de 
komende jaren door laten klinken 

in ons werk en onze gesprekken 
met partners in het buitenland 
én met gemeenten in Nederland. 
Met die inzet willen we bijdragen 
aan de vorming van missionaire 
gemeenten die goed nieuws zijn, 
spreken en doen in hun omge-
ving. 
Als we daarover in gesprek zijn 
met onze partners willen we ook 
dankbaar gebruik maken van 
het inzicht dat de laatste jaren is 
gegroeid dat de tweeslag ‘woord 
en daad’ eigenlijk uiteenvalt in vijf 
aspecten die nauw met elkaar 
samenhangen:

Thema 1: 
Werken vanuit een integrale visie op missionaire gemeenten

gebed

woord

daad

zijn

4.1

“Er vóór 
mensen zijn 

begint met bíj 
mensen zijn.” 
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• Verkondiging van het goede 
nieuws van het Koninkrijk;

• Discipelschap: onderwijs, 
doop, vorming en toerusting 
van nieuwe gelovigen;

• Dienst: metterdaad omzien 
naar mensen in nood;

• Gerechtigheid: zoeken naar 
manieren om onrechtvaardi-
ge structuren van de samen-
leving te veranderen;

• Zorg dragen voor het bewa-
ren van de schepping en een 
verantwoordelijke levensstijl.

In onze programma’s vormen 
deze aspecten uitgangspunt van 
gesprek met de partner over de 
prioriteiten om in een specifieke 
context missionaire gemeente te 
zijn. Daarbij weegt ook mee wat 
de partner, lokale gemeenten en 
de GZB aankunnen.

Missionair getuigenis in onderlin-
ge verbinding tussen gemeenten
De afgelopen jaren heeft de GZB 
zich steeds meer specifiek ge-
richt op het toerusten en stich-

ten van missionaire gemeenten 
en gemeenschappen in allerlei 
vormen die passen bij de context. 
Dat blijven we doen. 

Tegelijk realiseren we ons dat 
lokale gemeenten in verbinding 
staan met andere gemeenten 
binnen een bovenplaatselijk ver-
band. Die regionale of landelijke 
verbanden dienen de gemeenten 
en geloofsgemeenschappen om 
invulling te geven aan hun missio-
naire roeping vanuit een integra-
le visie op zending. Daarbij wordt 
door kerken en gemeenten vaak 
samengewerkt met christelijke 
maatschappelijke organisaties. 

Als GZB zijn we betrokken bij dit 
bovenplaatselijke werk: we ver-
binden gemeenten voor onderlin-
ge toerusting, we ondersteunen 
de opleiding van predikanten en 
leidinggevenden en we verster-
ken medisch en diaconaal werk. 
In zogeheten ‘gesloten’ landen 
werken we ook direct samen met 
christelijke, niet-kerkelijke (diaco-

nale) organisaties. In alle gevallen 
zoeken we naar manieren om het 
werk te verbinden met en van 
betekenis te laten zijn voor lokale 
gemeenten. 

Speciale aandacht voor onbe-
reikte en gemarginaliseerde 
groepen
‘Ga dan heen, onderwijs alle 
volken…’ Dat is de hartelijke, 
hartstochtelijke aansporing van 
Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart. 
Het Evangelie is goed nieuws, 
voor iedereen. Daarom stelt elke 
gemeente zichzelf de vraag: wie 
in onze omgeving zijn nog niet 
bereikt met het Evangelie? Dat ge-
sprek voeren we in ons werk met 
onze partners en met Nederland-
se gemeente.
De Bijbel richt daarbij de schijn-
werper speciaal op mensen in 
de marge. In het voetspoor van 
Jezus doet de gemeente niet an-
ders. Wie de gemarginaliseerden 
zijn, hangt af van de context. Elke 
gemeente moet in afhankelijkheid 
van de Heilige Geest leren ze in 

Samenvattend

1. We besteden in al ons werk en het spreken over 
zending bewust aandacht aan de driehoek van 
gemeenschap zijn, woord en daad. Gebed is daarin 
de grondtoon.

2. We leren hoe we in het maken van programma’s 
en in contact met gemeenten in Nederland het 
gesprek over integrale zending een plek geven en 
samen daarin prioriteiten te stellen. 

3. We onderzoeken passende manieren om in pro-
gramma’s gerechtigheid en schepping een plek te 
geven als die de missionaire roeping van de lokale 
gemeente dienen.

4. We geven in onze programma’s en de communi-
catie een volwaardige plaats aan het bovenplaat-
selijk werk (in opleiding van kerkleiders, medische 
zorg en diaconaal werk). We benadrukken daarbij 
altijd naar verbinding met de missionaire roeping 
van de lokale gemeente. 

5. We stellen in gesprek met partners altijd twee 
vragen: Wie zijn onbereikt? En: Wie zijn gemargina-
liseerd in jullie context? We stellen die vragen ook 
in Nederlandse gemeenten. We zoeken naar ma-
nieren om gemarginaliseerden een stem te geven.

het vizier te krijgen en ze te bereiken. 
In gesprek met partners en Nederland-
se gemeenten ontdekken we manieren 
om dat te doen. 

Essentieel daarbij is dat het niet alleen 
gaat om zending vóór de marge, maar 
ook om zending dóór de marge; met 
andere woorden: de gemeente leert 
ook van de geloofservaring van ge-
meenteleden in de marge.
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In de loop van vele jaren heeft 
de GZB een wijdvertakt netwerk 
van partnerrelaties opgebouwd. 
De komende beleidsperiode 
investeren we in versterking 
en verdieping van die relaties. 
Door de onderlinge ontmoeting, 
de herkenning in onze gemeen-
schappelijke roeping en de uit-
wisseling van inzichten dienen we 
elkaar in het wereldwijde lichaam 
van Christus. We investeren 
tijd en energie in persoonlijke 
relaties om in een openhartige 
dialoog elkaars visie, cultuur en 
werkwijze te leren kennen en 
begrijpen. Langs die weg kunnen 
we prioriteiten stellen in onze 
gezamenlijke programma’s en 
doelen formuleren voor de lange-
re termijn. Over en weer ontstaat 
zo ook helderheid over wat we 
ook in praktische zin voor elkaar 
kunnen betekenen. 

De keuze om in te zetten op ver-
dieping van relaties betekent ook 
dat we als GZB ons concentreren 
op de bestaande landen en part-
nerschappen en voorlopig niet 
uitbreiden naar nieuwe landen. 

Gezamenlijkheid krijgt een an-
dere kleur naarmate er meer 
sprake is van gelijkwaardigheid. 
Als GZB willen we zo handelen dat 
partners de ruimte hebben voor 
een eigen, zelfbewuste, proactie-
ve en gelijkwaardige inbreng. In 
de afgelopen beleidsperiode heb-
ben we daarin geïnvesteerd en 
dat proces zetten we voort. Met 
name zetten we het leerproces 
voort hoe we gezamenlijk ver-
antwoordelijk kunnen zijn voor 
de opzet, begeleiding, besturing 
en evaluatie van programma’s. 
Dat vraagt van ons een kwets-
bare houding; de bereidheid om 
onderling verantwoording af 
te leggen over besluitvorming 
en werkwijze en de ruimte om 
elkaar kritische vragen te stellen. 
Daarnaast zoeken we gezamen-
lijk naar passende vormen om 
de partner te ondersteunen 
om expertise op te bouwen om 
programma’s zelfstandig uit te 
voeren of een vervolg te geven. 

Er moet altijd een duidelijke meer-
waarde zijn om samen te werken, 
zowel voor de partner als voor 

de GZB. Het is belangrijk om 
samen te leren van de opgedane 
ervaringen en goed te verant-
woorden waarom we samenwer-
ken met een bepaalde partner of 
in een bepaald programma.
Alle lopende programma’s wor-
den daarom goed geëvalueerd, 
in nauwe samenspraak met onze 
partners. In de evaluatie wordt 
meegewogen welke afwegingen 
zijn gemaakt om de programma’s 
indertijd te beginnen. Daarbij zal 
helder worden verantwoord wat 
de meerwaarde van de GZB was; 
ook als leerpunt voor de organi-
satie.

Partnerschap mag in de zending 
nooit een puur zakelijke, functi-
onele lading krijgen, waarbij de 
samenwerking wordt stopgezet 
omdat er weinig bereikt lijkt te 
worden of juist omdat een part-
ner inmiddels heel goed zelfstan-
dig in staat is om de missionaire 
roeping van de kerk gestalte te 
geven. Er kunnen goede rede-
nen zijn om een samenwerking 
te beëindigen, maar het eind van 
een gezamenlijk programma of 

Thema 2: 
Investeren in gelijkwaardigheid in partnerschappen4.2

“Partners met een 
eigen, zelfbewuste, 

proactieve en 
gelijkwaardige 

inbreng.”
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financiële steun betekent niet automa-
tisch het einde van een partnerrelatie. 
Er is nog steeds alle reden om verbon-
den te blijven, om elkaar wederzijds te 
bemoedigen, van elkaar te leren, voor 
elkaar te bidden. Meeleven met de part-
ner en aanwezig zijn is dan zeker geen 
‘sluitpost’. Ook in die situatie kunnen we 
een brugfunctie vervullen om partners 
in contact te brengen met andere part-
ners en organisaties in ons netwerk.

De GZB heeft een eigen manier van 
werken die van meerwaarde is voor 
onze partners. Tegelijk realiseren we 
ons dat in veel gevallen de GZB niet de 
enige (zendings)organisatie is waarmee 
partners samenwerken. Bij het opzetten 
en evalueren van programma’s kijken 
we dus ook welke andere organisaties 
eventueel betrokken zouden kunnen 
of moeten zijn bij het uitvoeren van het 
programma. Daarbij zoeken we actief 
samenwerking met Nederlandse en 
buitenlandse zendingsorganisaties, 
ook om wederzijds te leren van elkaars 
expertise en ervaring. 

Samenvattend

1. We concentreren ons op bestaande landen 
en partners.

2. We investeren tijd om de relatie met de 
partners te verdiepen.

3. We zoeken geschikte structuren om gelijk-
waardigheid in programma’s vorm te geven.

4. We zoeken passende vormen om partners te 
ondersteunen om programma’s zelfstandig uit 
te voeren of een vervolg te geven. 

5. We leren gezamenlijk met de partner pro-
gramma’s te evalueren en maken daarbij ook de 
meerwaarde van de GZB inzichtelijk.

6. We ontwikkelen een goed proces om als daar 
in een partnerschap aanleiding voor is, de pro-
grammatische samenwerking te beëindigen en 
daarna wel op elkaar betrokken te blijven.

7. We versterken de samenwerking met Neder-
landse en buitenlandse zendingsorganisaties 
rond programma’s om elkaar aan te vullen en 
van elkaar te leren.

Criteria voor het afbakenen van werkvelden  

In het contact met partners hanteren we de 
volgende criteria voor het afbakenen van ons 
werkterrein: 

• Er is sprake van een kerk of christelijke orga-
nisatie die missionair wil groeien en daarin een 
samenwerking met de GZB aan wil gaan. 

• Er is wederzijds herkenning in een gedeeld 
verlangen en een gedeelde identiteit. 

• Er is een stabiele structuur om in samenwer-
king het zendingswerk uit te voeren;

• De GZB heeft met zijn visie, uitgangspunten en 
praktisch missiologische expertise een inhou-
delijke en relationele meerwaarde ten opzichte 
van de verschillende andere organisaties die 
werkzaam zijn in een land;

• Er zijn mogelijkheden aan te sluiten op inhou-
delijke thema’s die bij meerdere partners in 
de regio spelen, zodat samenwerking met en 
uitwisseling tussen partners mogelijk is

Hoe belangrijk deze criteria ook zijn, soms kunnen 
er zwaarwegende redenen zijn om van deze pun-
ten af te wijken. Bijvoorbeeld vanwege een drin-
gende vraag in een bestaande partnerrelatie of 
in een gedeeld besef van de leiding van de Heilige 
Geest. 
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Door zijn lange staat van dienst 
beschikt de GZB over veel erva-
ring, op allerlei terreinen van de 
missionaire praktijk: in de uitzen-
ding van werkers, in de samen-
werking met partners, kennis 
van de wereldwijde ‘kerkelijke 
kaart’, expertise in communicatie 
tussen culturen, theologische 
toerusting en diaconaal werk, 
etc.

In de komende beleidsperiode 
wil de GZB zich meer profileren 
als een kennisnetwerk, dat die 
kennis ten dienste stelt van zowel 
voor partners in de wereldkerk 
als voor gemeenten in eigen land. 
We zien onszelf als een leernet-
werk voor praktische missiolo-
gie, een lerende organisatie met 
een rijke traditie, die opgedane 
ervaring en kennis graag deelt 
met anderen. 

Dat leren is een continu proces, 
waar dagelijks bijdragen aan 
worden geleverd. Daarom willen 
we komende periode werken 
aan een cultuur waarin leren een 
structureel onderdeel is van ons 

dagelijks werk, met een duide-
lijke leeragenda en een goede 
‘infrastructuur’ om aanwezige 
kennis en opgedane expertise 
vast te houden en vruchtbaar te 
maken voor ons werk. Dat doen 
we onder andere door deze in te 
zetten voor een creatieve, ver-
nieuwende aanpak van verschil-
lende uitdagingen in ons werk in 
binnen- en buitenland. 

Voor de komende jaren kiezen we 
beperkt aantal specifieke thema’s 
waar we gericht op willen leren: 
integrale zending, missionaire ge-
meentetoerusting, het bereiken 
van mensen in de marge, theo-
logisch onderwijs, jeugdwerk en 
migratie. Bij het leren betrekken 
we onze partners, gemeenten en 
andere organisaties waarmee we 
samenwerken. 

De afgelopen jaren hebben 
we partners regelmatig met 
(online) conferenties bij elkaar 
gebracht rond een gezamenlijk 
thema. Deze vorm willen we de 
komende jaren een structureel 
onderdeel maken van ons werk 

in elke regio. In deze regionale 
en/of thematische conferenties 
is ook plek voor de onderlinge 
ontmoeting, voor de uitwisseling 
van kennis en ervaring, voor 
gezamenlijke bezinning en gebed. 
We onderzoeken manieren om in 
het verlengde van deze confe-
renties partners ook met elkaar 
in verbinding te laten blijven, juist 
ook in gebed en voorbede.

In Nederland wil de GZB zijn ex-
pertise actief delen via relevante, 
bestaande netwerken en plat-
forms. We zoeken naar manieren 
om een bijdrage te leveren aan de 
opleiding en permanente educa-
tie van theologen, predikanten 
en kerkelijk werkers. Daarnaast 
bouwen we verder aan bestaan-
de initiatieven om deze groepen 
inhoudelijk in gesprek te brengen 
met predikanten en theologen 
wereldwijd met als uiteindelijk 
doel om lokale gemeenten te 
versterken in hun missionaire 
roeping.

Thema 3: 
Leren en verbinden in levendige netwerken4.3

“GZB als 
leernetwerk 

voor praktische 
missiologie...”
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Samenvattend 

1. We profileren onszelf als een le-
rende organisatie en een leernet-
werk voor praktische missiologie.

2. We werken aan een cultuur 
waarin leren vanzelfsprekend is.

3. We investeren in een goede 
‘infrastructuur’ om aanwezige 
kennis en expertise vast te leggen.

4. We gebruiken onze kennis voor 
verdieping van ons werk in buiten-
land en binnenland.

5. We kiezen de volgende leer-
thema’s: integrale zending, mis-
sionaire gemeentetoerusting, 
mensen in de marge, theologisch 
onderwijs, jeugdwerk en migratie. 

6. We zetten in op het verbinden 
van partners in regio’s rond geko-
zen thema’s om samen te leren.

7. We delen onze expertise actief 
in bestaande netwerken en in het 
bijzonder in de opleiding van
predikanten.
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In de samenwerking met onze 
partners blijven we medewer-
kers uitzenden. De inzet van zen-
dingswerkers draagt bij aan het 
ontstaan en de opbouw van getui-
gende gemeenten. We streven 
ernaar het aantal uitzendingen 
op het huidige niveau te houden.

Daarbij is het belangrijk dat uit-
zendingen aansluiten bij een geza-
menlijk missionair verlangen van 
de lokale partner(s) en de GZB. 
Een uitzending komt tot stand als 
de uit te zenden medewerker ex-
pertise en toegevoegde waarde 
heeft voor het programma dat 
de GZB en de partner gezamen-
lijk zijn overeengekomen. Dat 
betekent dat niet het aanbod 
(de beschikbaarheid van kan-
didaten), maar de vraag van de 
partner binnen het programma 
(de vacature) leidend is bij ons 
uitzendbeleid. Alle lange-termijn 
uitzendingen zijn vraaggericht, 
gefocust op overdracht van ken-
nis en expertise aan (de mede-
werkers van) de lokale partner. 
Daarbij blijft er bij uitzendingen 
ruimte voor het ‘zijn’ van de 

zendingswerker en voor voort-
schrijdend inzicht in wat nodig is 
om een bijdrage te leveren aan de 
getuigende aanwezigheid in een 
specifieke context.

Zendingswerkers zijn zelf óók 
getuigen van Jezus. Dit betekent 
dat de persoon en het geloof van 
de zendingswerker een belang-
rijke rol spelen bij de uitzending, 
net als de vaardigheden om 
luisterend, relationeel en soms 
onder moeilijke omstandigheden 
werkzaam te zijn in een cross-cul-
turele context. We blijven inves-
teren in goede voorbereiding 
en begeleiding van uitgezonden 
medewerkers.

Partners mogen verwachten dat 
zij zendingswerkers ontvangen 
die expertise met zich meebren-
gen en daardoor van toegevoeg-
de waarde zijn in het gezamenlijke 
programma. We merken in de 
praktijk dat we het soms lastig is 
om kandidaten vinden met speci-
fieke expertise en vaardigheden, 
bijvoorbeeld voor het begeleiden 
van veranderingen rond missio-

naire gemeente-opbouw. Daarom 
willen we investeren in leertra-
jecten voor zendingswerkers, 
gedurende hun uitzending, en in 
ontwikkelpaden waardoor het 
beter mogelijk wordt om mensen 
langer vast te houden voor ver-
schillende rollen in de organisatie. 

In diverse contexten zenden 
partnerorganisaties of part-
nerkerken zelf óók mensen uit. 
Veelal gebeurt dit binnen de 
grenzen van het eigen land, soms 
ook daarbuiten. Natuurlijk krijgen 
uitzendingen in andere contexten 
anders vorm. Bij deze beweging 
willen we in de eerste plaats aan-
sluiten door onze eigen ervaring 
met uitzenden, wanneer gewenst, 
te delen met partners. Zo kunnen 
we ook op dit thema een ge-
sprekspartner zijn. Wanneer een 
zuid-zuid uitzending nadrukkelijk 
meerwaarde heeft voor een pro-
gramma, kan deze mogelijkheid 
worden onderzocht. De prioriteit 
ligt echter bij het delen van onze 
ervaringen op dit gebied. 

Het getuigenis van zendings-

Thema 4: 
Gericht uitzenden én ontvangen4.4

“Uitzendingen 
die aansluiten bij 
een gezamenlijk 

missionair 
verlangen.”
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werkers bemoedigt en inspireert 
gemeenten in Nederland. Niet alleen 
‘eigen’ zendingswerkers dragen bij aan 
deze beweging in Nederlandse gemeen-
ten. Zoals zendingswerkers in andere 
contexten een opbouwende rol kunnen 
spelen bij partnerkerken en -organisa-
ties, geloven we dat wij, en de gemeenten 
in Nederland, ook opgebouwd kunnen 
worden door de inbreng van christenen 
uit andere delen in de wereld. Naast 
‘zenden’ wil de GZB daarom concreet 
bijdragen aan ‘ontvangen’, ook door 
fysieke aanwezigheid van christenen 
van elders mogelijk te maken.

De GZB blijft ook in de komende periode 
een gesprekspartner voor gemeenten 
in Nederland als het gaat om vragen 
rondom uitzendingen, óók als die niet 
door de GZB worden gedaan. Dat kan 
variëren van gesprekken over roeping 
tot vragen over de praktische begelei-
ding. De bestaande helpdesk-functie 
van de GZB krijgt primair een dienstver-
lenend karakter, niet meer financieel. 
Bestaande helpdesk-samenwerkingen 
worden ondergebracht in huidige 
programma’s, dan wel begeleid tot de 
beëindiging van de lopende termijn. 

Samenvattend

1. We streven ernaar het aantal uitzendingen 
namens de GZB op peil te houden.

2. We laten ons bij nieuwe uitzendingen leiden 
door de vraag van partners en toegevoegde 
waarde binnen de gezamenlijke programma’s. 

3. We blijven investeren in goede voorbereiding 
en begeleiding van uitgezonden medewerkers.

4. We investeren in leertrajecten en ontwik-
kelingspaden zodat zendingswerkers breder 
kunnen worden ingezet binnen de organisatie.

5. We delen onze ervaring op het gebied van 
uitzenden met onze partners, wanneer zij zelf 
ook mensen uitzenden. 

6. We ontwikkelen methoden om het ontvan-
gen van christenen vanuit de wereldkerk in 
Nederland te faciliteren.
 
7. We geven de bestaande helpdesk-
functie van de GZB een dienstverlenend karak-
ter om gesprekspartner te zijn voor Neder-
landse gemeenten rond roeping en uitzending 
van gemeenteleden.
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Het zwaartepunt van het werk 
van de GZB ligt in het buitenland. 
Maar ook in Nederland werken 
we samen: de GZB wil samen met 
gemeenten in Nederland en indi-
viduele gemeenteleden invulling 
geven aan de zendingsopdracht. 
In deze samenwerking delen 
we eerlijke verhalen over wat 
zending in deze tijd betekent. Ook 
zoeken we manieren om zoveel 
mogelijk gaven en talenten in te 
zetten die in gemeenten aanwezig 
zijn.

In gesprekken met Nederlandse 
gemeenten horen we vaak: ‘mis-
sionair zijn begint om de hoek’. 
Het verlangen van de GZB is dat 
Nederlandse gemeenten door 
getuigenissen worden bemoe-
digd en daarop reflecteren. We 
hopen dat dit eraan bijdraagt dat 
gemeenten in Nederland zelf ook 
groeien in getuigende aanwezig-
heid in hun eigen omgeving. We 
merken dat daar openheid voor 
is, maar dat het meer vraagt dan 
alleen het delen van verhalen. Het 
vraagt een cultuur van ontvan-
gen en leren én geschikte vor-

men van gesprek en ontmoeting 
in de breedte van de gemeente.

We gaan in de komende beleid-
speriode met kerkenraden, 
zendingscommissies, TFC’s en 
de breedte van de gemeente op 
zoek naar nieuwe vormen om 
gemeenten te helpen in hun zoek-
tocht, gericht op het versterken 
van het missionaire bewustzijn 
vanuit de ontmoeting met de 
wereldkerk. De gesprekken krij-
gen een vervolg, waarbij we de 
inbreng vanuit de wereldkerk zo 
concreet mogelijk willen we ver-
talen naar de dagelijks praktijk, in 
de Nederlandse context. Hierbij 
werken we nauw samen met IZB 
en HGJB. Door de concentratie 
op de band met de wereldkerk 
voorkomen we dat we in elkaars 
vaarwater komen.

Ook in de samenwerking met di-
aconieën via Project 10:27 willen 
we een verdiepingsslag maken. 
Daarbij zoeken we naar manieren 
om diaconieën te ondersteunen 
in het gesprek over integrale 
zending binnen de gemeente en 

de manier waarop projecten die 
zij steunen daaraan bijdragen. 

Het leren van de wereldkerk 
gebeurt het meest direct en con-
creet wanneer gemeenten gast-
vrij mensen uit de wereldkerk 
onthalen. We gaan initiatieven 
nemen om plaatselijke gemeenten 
zo op een toegankelijke manier 
ervaring te laten opdoen met 
broeders en zusters uit ande-
re delen van de wereld. Daarbij 
zoeken we ook verbinding met 
migrantenkerken, de ‘wereldkerk 
om de hoek’.

Als GZB richten we ons primair 
op het delen verhalen in de 
context van gemeenten in de 
achterban. Soms komen via 
onze partners zulke schrijnende 
situaties op ons pad dat we niet 
kunnen en mogen wegkijken. We 
zijn geen lobbyorganisatie, maar 
met het delen van deze verhalen 
van partners geven we stem aan 
degenen die anders niet gehoord 
worden. Op die manier willen 
we een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van onrecht, en in 

Thema 5: 
Inspireren van Nederlandse gemeenten voor missionaire 
vernieuwing

4.5

“Versterken van 
het missionaire 

bewustzijn vanuit 
de ontmoeting met 

de wereldkerk.”
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naam van het Evangelie opkomen 
voor recht en gerechtigheid. In 
de komende beleidsperiode willen 
we in bescheidenheid en in nauw 
overleg met onze partners vaker 
een breder publiek zoeken om die 
misstanden een gezicht te geven.

De GZB heeft een betrouwbaar 
imago en een trouwe achterban 
van betrokken gevers. We 
merken dat deze achterban 
– net als de breedte van de 
kerk – geleidelijk krimpt en 
vergrijst. Al sinds de vorige 
beleidsperiode ontplooien we 
allerlei initiatieven om nieuwe 
generaties aan het werk van 
de GZB te verbinden, zoals 
onze labels Experience, Vita en 
Zendingsmaatje. Daarmee richten 
we ons met name op de groep 
25-55-jarigen. We willen het bereik 
en de impact van die initiatieven 
laten groeien met gerichte 
inhoud en (digitale) vormen van 
ontmoeting die passen bij de 
doelgroep. Daarvoor gaan we 
met deze groepen in gesprek en 
ontwikkelen ideeën samen met 
hen. Daarbij geven we specifiek 

aandacht aan jongeren. Wat die 
laatste groep betreft weten we 
uit verhalen dat indrukken uit de 
jeugd een leven lang meegaan. In 
de komende beleidsperiode willen 
graag zien dat initiatieven ertoe 
leiden dat het aantal leden en 
donateurs van de GZB stabiliseert 
en dat de groep die actief 
betrokken is, groeit.

De diversiteit in de achterban-
gemeenten van de GZB neemt toe. 
Het aanspreken van die breedte
vraagt zorgvuldigheid in de com-
municatie. We zetten komende 
beleidsperiode in op nog betere 
‘contextualisatie’ van onze com-
municatie naar verschillende
 delen van de achterban. Daarbij 
onderzoeken we ook hoe we in de 
breedte van de PKN-gemeenten 
kunnen dienen die zich her-
kennen in onze visie, missie en 
gereformeerde identiteit en zo be-
trokken willen te zijn bij zendings-
werk wereldwijd. Op deze manier 
hopen we dat het aantal gemeen-
ten groeit dat actief betrokken is 
bij het werk en de programma’s 
van de GZB en die steunt. 

In de contacten met andere 
kerkelijke zendingsorganisaties 
in Nederland merken we dat we 
vaak op vergelijkbare manieren 
werken om gemeenten te be- 
trekken bij zending. Bovendien 
vullen we elkaar vaak aan bij 
uitzendingen of programma-
uitvoering in het buitenland. We 
zoeken bewust de samenwerking 
met deze zendingsorganisaties in 
het ontwikkelen van vormen van 
wederkerigheid en leren vanuit 
de ervaringen met zending in de 
wereldkerk. 

Samenvattend

1. We gaan proactief in gesprek 
met kerkenraden en commissies 
over zending in deze tijd en wat 
nodig is te werken aan een cul-
tuur van leren en ontvangen in de 
gemeente. 

2. We ontwikkelen nieuwe vormen 
van gesprek, ontmoeting en in be-
weging komen die geschikt zijn om 
verhalen en lessen uit de wereld-
kerk te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk voor de breedte van de ge-
meente. We werken daarbij nauw 
samen met de IZB en de HGJB.

3. Samen met diaconieën ontwik-
kelen we manieren om met de 
gemeente in gesprek te gaan over 
integrale zending rond gekozen 
projecten en collecten voor 
Project 10:27.

4. In nauw overleg met partners en 
in bescheidenheid zoeken we naar 
manieren om verhalen over vraag-
stukken van gerechtigheid te delen 
met een breder publiek. 

5. We gaan in gesprek met nieuwe 
generaties gemeenteleden, speci-
fiek jongeren en de leeftijdsgroep 

25-55-jarigen, om bestaande labels 
voor ontmoeting met de wereld-
kerk te laten groeien in impact en 
bereik.

6. We onderzoeken mogelijkheden 
om daarin ook de ontmoeting met 
migranten-christenen een plek te 
geven.

7. We stabiliseren het aantal leden 
en donateurs en zorgen dat de 
actief betrokken groep groeit.

8. We ontwikkelen manieren om 
onze communicatie beter te laten 
aansluiten bij de diversiteit van de 
achterban en onderzoeken manie-
ren om ons verhaal te vertellen in 
de breedte van de PKN.

9. Het streven ernaar dat het 
aantal gemeenten groeit dat actief 
betrokken is bij ons werk en bij 
onze programma’s.

10. We werken samen met andere 
kerkelijke zendingsorganisaties 
bij het ontwikkelen van manieren 
om gemeenten te betrekken bij 
zending.
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