Zending, iets
voor jou?
Ontdek samen met de GZB
Gods weg in jouw leven

“We willen Gods liefde
uitstralen, zodat mensen
Zijn Licht mogen ontdekken.”
Rik Lubbers, Kosovo

Zending, iets voor jou?
Jezus kwam om te zoeken wat verloren was. Hij gaf er Zijn
leven voor. En de Geest brengt mensen tot geloof in Hem.
Hoe? Door mensen in te schakelen, misschien wel jou!
Wil jij je graag inzetten in Gods Koninkrijk en denk je erover
om een tijdje naar het buitenland te gaan? De GZB heeft
verschillende mogelijkheden en denkt graag met je mee.
Samen met jou én je predikant en kerkenraad proberen we
te ontdekken welke weg God met jou voor ogen heeft.

Ben ik geschikt?
God roept mensen, niet omdat ze sterk zijn. Zendingswerkers
“prediken de kracht van God” (1 Korinthe 1), niet hun eigen kracht.
Dat betekent natuurlijk niet dat er geen eisen zijn. Werken in Gods
Koninkrijk vraagt wel wat van je. Het belangrijkste is je verlangen om
je geloof met anderen te delen. Je moet flexibel en zelfstandig zijn,
open naar anderen en bereid om te leren. Een dienstbare houding is
de beste houding, je werkt immers niet voor jezelf, maar voor God en
de ander.
Om te ontdekken of dit is wie jij bent, is het goed om er
met anderen over te praten. Zoek iemand die je
vertrouwt en denk samen eens na over wie
je bent en waar God je wil gebruiken. Het
belangrijkste is dat je je verlangen in
gebed bij God brengt en open staat
voor Zijn leiding.

Mogelijkheden bij de GZB
De GZB werkt samen met kerken en christelijke organisaties in het
buitenland en heeft verschillende mogelijkheden om te ‘proeven’
aan zendingswerk. Dit kan je helpen om meer duidelijkheid te
krijgen in wat God met jouw leven wil.

•
•
•
•
•

Zendingsjongerendag (www.gzb.nl/jongeren)
Jongerenreizen (www.gzbexperience.nl)
Expertmissie/gastdocentschap
Kortetermijnuitzending
Langetermijnuitzending

Vacatures van de GZB, zowel voor een korte- als een langetermijnuitzending, staan op www.gzb.nl/vacatures. Daar staan ook een
aantal functieprofielen:
• Gemeentestichter/evangelist
• Gemeenteopbouwwerker
• Theologisch docent
• Gezondheidswerker
• Diaconaal werker
• Organisatiedeskundige
• Jongerenwerker/onderwijs

Bertine heeft een jaar in Indonesië
in een kindertehuis gewerkt.
“Misschien overweeg jij wel om ook een
kortetermijnuitzending te gaan doen.
Bid ervoor! Als je het verlangen in je
hart hebt, neem het serieus. Het
is grensverleggend en misschien
niet altijd gemakkelijk, maar
je krijgt er veel voor terug!”

Interesse?
Zie je geen vacature die je aanspreekt, maar heb je wel interesse in
zending en herken je je in één van deze profielen, neem dan gerust
contact op met de GZB. We staan altijd open voor een oriënterend
gesprek.
Heb je vragen of wil je graag met de GZB in gesprek over of zendingswerk iets voor jou is? Bel of mail naar Harriët Ritman, 0343-512444 of
hritman@gzb.nl.

De gemeente zendt uit
De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Samen met gemeenten in Nederland geven we handen en voeten aan de
opdracht van Jezus om het Evangelie te delen met de mensen om ons heen.
Als zendingswerker van de GZB ben je in dienst van de partnerorganisatie in
het buitenland. Maar je blijft deel uitmaken van de gemeente die je heeft
uitgezonden. Zo ben je een verbindende schakel tussen christenen in
Nederland en het buitenland en help je om samen de breedte, lengte, diepte
en hoogte van de liefde van God ontdekken (Efeze 3).
Er komt heel wat kijken bij een uitzending. De GZB helpt jou en je gemeente
bij dit proces.
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