
Wat leuk dat jij je spreekbeurt wilt houden over de GZB! In dit pakket 

vind je allemaal informatie, foto’s en andere materialen waar je mee aan 

de slag kunt. Op onze website kun je nog meer materialen bestellen om 

bijvoorbeeld uit te delen in je klas. 

In dit pakket vind je:

• Informatie over wie de GZB is en wat zij doet

• Het verhaal over klaslokalen voor kinderen in een sloppenwijk  

in Kenia

• Leuke feiten en extra weetjes over de GZB

• Een kaart met alle landen waar de GZB werkt

• Het verhaal over gitaarles in Albanië

• Een quiz om samen met je klas te doen

• Een woordzoeker

• Interview met Wieke Lubbers in Kosovo

• Het verhaal over Ziza

• Het verhaal over Chifundo

• Gebedspunten

• Tips voor je spreekbeurt

Wil je nog meer weten? Of heb je nog andere vragen? Je kunt ons altijd bel-

len, mailen of een kaartje sturen. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd 

hoe je spreekbeurt is gegaan, laat het gerust even weten!

www.gzb.nl/spreekbeurt

Hoi!

GZB
Postbus 28 
3970 AA Driebergen
T 0343-512444 
E info@gzb.nl
W www.gzb.nl

Spreekbeurt
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GZB



1901      Oprichting van de Gereformeerde Zendingsbond in Utrecht

1907      Eerste landelijke zendingsdag in Hilversum

1913      Eerste uitzending: Van de Loosdrecht vertrekt met zij vrouw naar  

                 Indonesië

1917      Van de Loosdrecht wordt vermoord door Pong Massanka

1951      Pong Massanka wordt gedoopt en krijgt de naam Paulus

1962      De GZB zendt voor het eerst mensen naar Afrika en begint  

                  in Kenia

1978      De GZB zendt voor het eerst mensen naar Zuid-Amerika en  

                 begint in Peru

2001      De GZB viert dat ze 100 jaar bestaat

2013      De Torajakerk in Indonesië viert dat zij 100 jaar bestaat

2018      De GZB blijft nog steeds doorgaan met haar verlangen:  

                 het Evangelie voor iedereen!

De geschiedenis van de GZB

fam. Van
 de Loos

drecht

“Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend 

in de Naam van de Vader 

en van de Zoon en van de 

Heilige Geest, hun lerend 

alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.” 

(Mat. 28:19)



Het Evangelie kan mensen zowel in woorden als in daden bereiken. Daarom 

vertellen we niet alleen over God, maar geven we ook hulp aan mensen die 

dat hard nodig hebben. We zijn dus bezig met getuigen én dienen.

1. Getuigen: Mensen leren God kennen en gaan voor Hem leven.

2. Dienen: Mensen geven Gods liefde door aan hun naasten door  

hen te helpen als zij het moeilijk hebben.

Het getuigen en dienen wordt wereldwijd op veel verschillende  

manieren gedaan, denk bijvoorbeeld aan:

• Mensen in de gevangenis over de Heere God vertellen (Albanië). 

>> Het is prachtig om te zien dat gevangen tot geloof komen en  

weer hoop krijgen!

• Peuters opvangen uit vluchtelinggezinnen (Libanon). 

>> In Libanon wonen veel vluchtelingen, die lange dagen moeten werken. Hun 

kleine kinderen worden nu niet meer verwaarloosd, maar hebben een veilige plek 

waar ze naar toe kunnen.

• Mensen helpen om predikant te worden (Zuid-Soedan). 

>> Door de burgeroorlog kunnen predikanten geen opleiding volgen, maar nu le-

ren ze toch over God en de Bijbel, waardoor ze een eigen gemeente kunnen leiden.

• Gratis medicijnen uitdelen aan hele arme mensen (Malawi). 

>> Sommige mensen zijn te arm om het ziekenhuis of medicijnen te kunnen  

betalen. Door hen te helpen kunnen ze weer beter worden!

• Moslims via de radio over het Evangelie vertellen (Ethiopië). 

>> Bijna alle Somaliërs zijn moslim (99,9%), via de radio horen zij voor het eerst 

over Jezus Christus! 

• Arme kinderen die op straat leven opvangen (Colombia). 

>> Veel kinderen leven in armoede en komen op straat terecht. De kerk geeft hen  

te eten, organiseert leuke activiteiten, helpt hen met huiswerk en vertelt over 

Wie God is.

Wat doet de GZB?

Een mooi filmpje 
hierover kun je 
vinden op onze 
website.



In Kenia liggen er rond de hoofdstad Nairobi grote sloppenwijken. Eén 

daarvan is Kawangware, een sloppenwijk vol met criminaliteit, armoe-

de, geweld en drugs. Er is bijna geen schoon drinkwater en veel mensen 

hebben HIV of aids. Er zijn wel scholen, maar die zijn veel te vol en lang 

niet alle kinderen gaan er naar toe.

Er staat in deze sloppenwijk ook een kerk, die probeert om juist hier het 

Evangelie handen en voeten te geven. Zij doet veel voor deze kinderen, 

zoals kinderopvang, school voor groep 1 t/m 3 en zondagsschool. Zo 

probeert de kerk de kinderen een betere toekomst te geven en de liefde 

van Jezus Christus te verspreiden.

Omdat er te weinig ruimte is, zijn er nieuwe klaslokalen nodig. Over 

deze sloppenwijk in Kenia en dit project is een mooi filmpje door de 

zondagsscholen in Nederland gemaakt, deze vind je op onze website.

Klaslokalen voor kinderen 
in een sloppenwijk in Kenia

De groep bestaat nu 
uit 75 kinderen, maar 
omdat de kerk groeit 
de wordt de groep 
steeds groter!

project KE.2.011



Wat feitjes op een rij
• De GZB heeft op het moment ruim 50 uitzendingen.

• Daar zitten maar liefst 63 kinderen bij.

• Een uitzending duurt meestal 4 tot 6 jaar.

• De GZB heeft ook een paar mensen voor een korte tijd uitgezonden.

• De GZB ondersteunt wel meer dan 100 projecten.

• De GZB werkt in 43 verschillende landen.

• De GZB bestaat al sinds 1901.

• Het eerste land waarin de GZB kwam was Indonesië: in de Torajakerk.

In dit kaartje zie je in welke landen de GZB werkt.

Alle roze vlaggetjes 
zijn de zendings-
werkers en alle 
groene vlaggetjes 
zijn projecten die de 
GZB ondersteunt.

Wist je dat?
• Het dagboek Een handvol koren vroeger een scheurkalender was

• In de Tweede Wereldoorlog de kalender niet verschenen is

• De eerste zendindeling, Van de Loosdrecht, in Indonesië is vermoord

• Zendelingen vroeger per boot moest reizen (vliegen kon toen nog niet)



Iedere week komen een aantal enthousiaste jongens en meiden naar 

het kerkje in Mushqeta in Albanië. Hier krijgen ze gitaarles van zen-

dingswerker Maarten Blom. Hij haalt eerst een aantal jongens op die de 

bus niet kunnen betalen. Als iedereen er is begint de gitaarles en aan 

het einde van de les mogen ze zelf nog een paar liedjes noemen die ze 

graag willen zingen. Albanese kinderen hebben niet geleerd om te zin-

gen en al helemaal niet om een muziekinstrument te spelen. Ze vinden 

muziek wel heel mooi. In de kerk leren ze voor het eerst om te zingen: 

wat een feest!

Nximi is helemaal enthousiast tijdens en na de lessen. Hij krijgt nu een 

gitaar mee naar huis en daar speelt hij soms christelijke muziek tot het 

al nacht is. De buren vinden het prachtig! Nximi is een jongen die moei-

lijk te bereiken was met het Evangelie. Door muziek komt hij in aanra-

king met Jezus. Ze hopen dat Nximi over een tijdje kan gaan meespelen 

tijdens de zondagse dienst.

Gitaarles in Albanië



1. Wat is het verlangen van de GZB?

a. Dat zoveel mogelijk mensen met het Evangelie worden bereikt

b. Dat we in zoveel mogelijk verschillende landen kunnen werken

c. Dat we zoveel mogelijk geld ophalen

2. Hoeveel mensen heeft de GZB uitgezonden?

a. Ruim 10

b. Ruim 50

c. Ruim 100

3. Hoeveel projecten steunt de GZB?

a. Ruim 10

b. Ruim 50

c. Ruim 100

4. In welk werelddeel werkt de GZB niet?

a. Afrika

b. Noord-Amerika

c. Azië

5. De eerste zendelingen van de GZB reisden per:

a. Boot

b. Luchtballon

c. Trein

Hebben je klasgenootjes goed opgelet? Laat ze meedoen aan de quiz en kijk wie het 

meeste heeft onthouden. Laat hen de cijfers 1 t/m 10 op een briefje schrijven en daar-

achter A, B of C invullen. Aan het einde van de quiz laat je je klasgenoten bij elkaar 

nakijken. 

Quiz



6. Wat leren de kinderen in Albanië van de zendingswerker?

a. Houtbewerken en meubels maken

b. Verhalen uit de Bijbel

c. Gitaarspelen en christelijke liedjes

7. In hoeveel verschillende landen werkt de GZB?

a. 27

b. 38

c. 43

8. Hoe lang bestaat de GZB al?

a. Vanaf 1901

b. Vanaf 1981

c. Vanaf 2001

9. Het eerste land waar de GZB kwam was:

a. Peru

b. Indonesië

c. Malawi

10. Wat vond je van deze spreekbeurt?

a. Heel leuk en boeiend!

b. Interessant: ik snap nu veel beter wat de GZB doet!

c. Mooi: ik zou zelf ook wel de zending in willen gaan!

Goede antwoorden:

 

Zorg dat je een leuk 
klein cadeautje achter 
de hand hebt, voor 
je klasgenoot(jes) 
met de meeste goede 
antwoorden!

1. A 

2. B

3. C

4. B

5. A

6. C

7. C

8. A

9. B

10. A, B & C 



Streep de woorden weg in de puzzel. Zet de letters die overblijven achter elkaar. Dat 

is de oplossing van de puzzel. 

Woordzoeker

De oplossing van 
de puzzel is:

v j b i j b e l e z

g e l i e f d e z e

b e r h e i l i g n

i u l t h a r t e d

d r h o r u s r b e

d o o p v o l o e l

e p o e e e u u d i

n a p g z b n w f n

z e n d i n g t e g

e v a n g e l i e n

bidden 

bijbel

doop

europa

evangelie

gebed

geloven

gzb

hart

heilig

hoop

liefde

trouw

vertrouwen

zendeling

zending



Wieke, Giske en Jitse zijn met hun ouders meegegaan naar Kosovo, 

maar hoe is het nu om als kind mee te gaan op een uitzending? Wieke 

geeft antwoord op de vragen: wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, wat 

vind je moeilijk en wat vind je mooi in Kosovo? 

 Wat vind je leuk?

Ik vind het leuk van Kosovo dat ik meer talen kan dan de andere kinde-

ren, en dat ik al heel vaak in het vliegtuig heb gezeten. Ik vind het leuk 

dat er zoveel vriendinnetjes uit de buurt, de kerk en de klas op mijn 

verjaardag zijn geweest.

Wat vind je niet leuk?

Ik vind het niet leuk dat ik steeds tussen Kosovo of Nederland moet kie-

zen. Ik vind het niet leuk dat de mensen zoveel afval zomaar op straat 

gooien, en al het afval naast de container ligt en erg gaat stinken.

Wat vind je moeilijk?

Ik vind het moeilijk dat ik op school sommige woorden niet weet en de 

juf mij soms ook niet begrijpt. En dat ze hier in Kosovo geen zwemles en 

kinderkoor hebben.

Wat vind je mooi?

Ik vind het mooi dat de mensen hier zo gastvrij zijn. De verhalen van 

Esat en Dorjan vind ik erg mooi. Zij geloofden eerst niet in God, maar 

juist toen ze het moeilijk hadden zijn ze tot geloof gekomen. Ik vind 

het knap dat ze dat durven te vertellen, omdat de rest van hun familie 

allemaal moslim is.

Kinderen uitgezonden 
in Kosovo 

wieke - Ji
tse - Gisk

e



Op een warme ochtend in april rijd ik Fieraj binnen, een klein dorpje in 

Kosovo. In dit dorpje wonen alleen Roma-gezinnen. Nieuwsgierige blik-

ken van kinderen volgen de auto . Eén dame biedt mij zelfs vriendelijk 

een waterijsje aan. Niet veel later stop ik bij het huisje van de 19-jarige 

Ziza en haar familie. Daar word ik hartelijk ontvangen. De familie heeft 

maar weinig geld. Ik neem plaats op één van de witte plastic stoelen die 

rond de eettafel staan. Ondertussen maakt Ziza een bakje Turkse koffie 

voor me.

De helft van de bevolking van Kosovo is werkloos en onder de Roma’s 

is de armoede nog groter. In de stad Peja had ik al heel wat Roma-kin-

deren bedelend over straat zien gaan. Toch blijft er van dit troosteloze 

beeld weinig over als Ziza stralend begint te vertellen.

Toen ze 9 jaar oud was, kwam Ziza als moslima - samen met haar familie 

- voor het eerst in aanraking met zendelingen die over het Evangelie 

vertelden. In haar worsteling met de zonde en ellende in haar eigen le-

ven, ervaarde ze bij de zendingswerkers voor het eerst echte blijdschap. 

Ze wilde meer leren over God en wat vergeving van zonden betekende. 

Daarna heeft ze zich als 12-jarig meisje laten dopen. Ziza was zo vol van 

het Evangelie, dat ze dit gelijk wilde delen met andere kinderen. Zo 

begon haar kinderwerk in het Romadorp.

Maar christen-zijn in Kosovo is niet zo makkelijk. Zodra je je bekeert, 

ben je een verrader. De oorlog met het ‘christelijke’ Servië zit nog diep 

in het geheugen van de mensen. De andere dorpsbewoners spotten met 

haar en maken haar belachelijk. Ze vertelt hoe een paar mensen pas 

al haar boekjes op de grond hebben gegooid en stuk hebben gemaakt. 

Verhaal over Ziza

“U zult de Heere, uw God, 
liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel, met 
heel uw kracht en met heel 
uw verstand, en uw naaste 
als uzelf.” (Luk. 10:27)



Dat doet haar pijn. Ook kan ze haar kinderwerk niet meer houden in het 

huis van een oom een straatje verderop. Nu heeft ze geen plek meer om 

samen te komen. Alleen bij mooi weer kan ze de inmiddels 30 kinderen 

ontvangen in haar eigen tuintje.

Maar naast blijdschap is er nog iets anders dat Ziza heeft: geduld en 

doorzettingsvermogen. Er zijn veel momenten dat zij zich zwak voelt, 

maar iedere keer geeft God haar moed om door te gaan. Ondanks dat 

ouders van de kinderen haar soms tegenwerken en andere moslims 

haar van haar geloof proberen af te brengen, gaat zij door met haar 

kinderactiviteiten. Bij gebrek aan middelen tekent ze soms wel 30 keer 

zelf een kleurplaat over! De kinderen komen maar al te graag en lang-

zaam maar zeker staan ze open voor het Evangelie! Zo horen steeds 

meer kinderen in dit kleine dorpje over de Heere Jezus!

Giannina woont in een krottenwijk 
in Peru. Vanuit de gemeente 
helpt ze om de kinderen in de 
krottenwijk eenmaal per week een 
voedingsrijke maaltijd te geven.



Het verhaal over Chifundo uit Malawi gaat over HIV en aids. Toen hij 

nog maar heel klein was stierven zijn vader en zijn moeder. Maar er is 

ook hoop voor, doordat er mensen zijn die vanuit hun liefde voor God 

naar kinderen als Chifundo omzien. 

Wil je het verhaal over Chifundo voorlezen in de klas? 

Download het hele verhaal op onze website.

Verhaal over Chifundo 

Jacob uit Mexico had door zijn 
alcoholverslaving alles verloren: 
zijn goede baan en contact met 
zijn vrouw en kinderen. Nu is hij 
tot geloof gekomen, heeft schuld 
beleden en is afgekickt.



• Dank de Heere God dat het Evangelie in woorden en daden al zo-

veel mensen op de wereld bereikt!

• Dank de Heere God dat Hij heeft gezorgd voor mensen zoals Ziza, 

Fatjon, Grace, Giannina en Jacob, dat God mensen nooit vergeet.

• Bid voor alle zendingswerkers in het buitenland, dat zij het volhou-

den, ook als het moeilijk is. Dat zij de wijsheid krijgen om de goede 

dingen te zeggen en te doen. 

• Bid ook voor alle kinderen die met hun ouders uitgezonden zijn. 

Dat ook zij de liefde van Jezus mogen laten zien op school en in de 

straat.

• Bid voor jouzelf en je klasgenootjes, dat jullie het Evangelie ook in 

woorden en daden delen met de mensen om ons heen en dank dat 

de Heere God je daarbij wil helpen.

Gebedspunten

Fatjon uit Albanië is pas 15 
jaar en zit in de gevangenis 
omdat hij heeft gestolen. Zijn 
leven is een puinhoop, maar in de 
gevangenis hoort hij over Jezus 
en vergeving.



• Kies uit wat je wilt gebruiken bij je spreekbeurt. Je hoeft niet alle 

informatie, foto’s of filmpjes te gebruiken. Kies wat jij goed vindt 

passen bij je verhaal.

• Vertel waarom je juist over de GZB je spreekbeurt wilt houden, dat 

doe je vast niet zomaar?

• Probeer zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Schrijf de belang-

rijkste woorden in de goede volgorde onder elkaar.

• Laat foto’s of filmpjes zien, deze kun je uitprinten of vanaf een 

beamer laten zien.

• Of maak een powerpoint presentatie waarin je informatie, foto’s en 

filmpjes laat zien. Het is bijvoorbeeld leuk als jij zelf bij een foto een 

mooi verhaal kunt vertellen.

• Wijs het land aan op een grote wereldkaart als je over een land ver-

telt, dan weten je klasgenoten gelijk waar het ligt.

• Oefen je spreekbeurt thuis een paar keer hardop. Misschien willen 

je ouders, broertjes of zusjes of een vriend(in) wel een keer luisteren?

• Praat rustig en duidelijk en kijk af en toe je klasgenoten aan, dan 

zullen ze beter naar je luisteren!

Leuk om uit te delen
Op de website kun je een Wereldkids downloaden. Leuk idee om deze bij 

de GZB te bestellen en uit te delen in je klas. Je krijgt dan voor iedereen 

een kleinigheidje erbij!

Tips voor jouw spreekbeurt



• Je helpt al mee door over de GZB te vertellen in deze spreekbeurt, 

dank je wel!

• Samen met je klasgenoten kaarten te schrijven voor kinderen in een 

andere cultuur. Met jullie geloof en goede wensen kun je andere 

kinderen een hart onder de riem steken. Stuur je kaarten op naar de 

GZB en vertel naar welk land je ze graag zou willen opsturen. Dan 

zorgen wij ervoor dat ze goed terecht komen.

• Samen met je klasgenoten geld op te halen voor het werk van de 

GZB. Dat kan op allerlei leuke manieren, bijvoorbeeld door lootjes 

te verkopen, een bingo-middag te organiseren (met het GZBingo!), 

statiegeld op te halen of een kledingruil-party te organiseren. Meer 

informatie over hoe je zo iets kunt doen vind je op onze website.

• Vraag aan je juf of meester of jullie met de hele klas voor een GZB 

project mogen sparen!

Help mee door...

Laat je nog eens 
aan ons weten 
hoe je spreekbeurt 
is gegaan?



• Kom naar onze GZB-dag! Elk jaar organiseren we in maart een 

GZB-dag in Barneveld en daarbij hebben we ook een speciaal 

kinderprogramma voor de onderbouw en bovenbouw. Deze 

super leuke dag over zending wil je echt niet missen!

• Lees de Wereldkids achter in ons magazine Alle Volken. Doe 

mee met de puzzel en wie weet win je een mooie prijs!

• Je school mag de GZB ook altijd uitnodigen om een presenta-

tie te komen geven. We komen graag meer vertellen over zen-

ding en over hoe God aan het werk is in de wereldwijde kerk.

Hoe kun je nog meer 
ontdekken over de GZB?

Grace woont in Rwanda en heeft geen 
ouders meer, haar moeder stierf toen 
zij nog klein was. Nu runt ze een 
klein restaurantje. 
Haar motto: ‘Respecteer elkaar en 
respecteer God’.


