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Algemene achtergrond Week van de Zending 
Van 27 september tot 3 oktober 2021 gaat in samenwerking met 10 Vlaamse 
zendingsorganisaties de Week van de Zending door. Je kan als individu of als kerk 
deelnemen. Het thema is Zie! Wat Ik deed en doe. Samen met onze partners willen we 
jongeren ook vertellen over Gods grote plan.  
 
Daarom krijgt u dit pakket van ons opgestuurd. U kan dit doorgeven aan jouw jeugdleiders 
of zondagschoolleiders (12+)  voor dit te gebruiken de week zelf of de week erna of ervoor.. 
U kan alle digitale materialen vinden op www.zendingvlaanderen.be/downloads 
(beschikbaar begin september) 
 
Als u als kerk/jeugdwerking/individu deelneemt, helpt het ons altijd als u registreert. Op die 
manier kunnen we jullie op de hoogte houden van updates en de Week van de Zending 
2022. Registreren doe je op: www.zendingvlaanderen.be/registreren   
 
Verder kan je op de website ook nog een uitgewerkte gebedsavond / preekschets en 
zondagschoolles (-12 jaar) vinden. Daarnaast vind je er ook de digitale versie van dit 
document. 
 
In naam van alle deelnemende organisaties willen we jullie bedanken voor jullie deelname 
aan de Week van de Zending. 
 

 
Ism 
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Achtergrond voor jeugdwerkers 
De zendingsweek is een aanmoediging om een getuige van Jezus (discipel) te zijn in onze 
eigen omgeving. De titel van het thema, “Zie! Wat ik deed en doe!”, is de samenvatting van 
wat ons daarbij helpt: terugkijken naar wat God al deed - zowel in de Bijbel als in ons eigen 
leven – en vooruitkijken naar Gods beloften en plan. Door dit voor ogen te houden worden 
we bemoedigd en krijgen we vertrouwen om hier en nu, in ons dagelijkse leven, een discipel 
van Jezus te zijn.  
 
Intro avond 
Lees Mattheus 28:16-20 
Introduceer de zendingsopdracht aan de hand van deze tekst. 
Enkele korte verwerkingsvragen: 

• Wat bemoedigt ons in dit stuk? Jezus is altijd bij ons. Hij heeft alle macht en 
autoriteit. 

• Wat weet je uit deze tekst over de luisteraars? Sommigen twijfelden nog. 
• Voor wie is deze opdracht? Iedereen 

 
Zie wat ik deed! 
De zendingsopdracht wordt nog eens herhaald in Handelingen 1:7-8 
Jezus spreekt hier van Jeruzalem Samaria Judea en uiterste van de wereld. 
In onze context zou dat zijn: onze eigen stad / provincie / Land / de wereld. 
We hebben voor jullie enkele getuigenissen van mensen die vertellen hoe God gewerkt 
heeft door hen heen.  
www.zendingvlaanderen.be/downloads vind je drie filmpjes terug die je kan tonen aan de 
jongeren. Onder de titel van Getuigenis. 
Vraag na elk filmpje of het de figuurlijke Jeruzalem/Samaria/Judea of uiterste van de wereld 
is. 
 
Stellingenspel Zending Vandaag 
Bedoeling is dat je de zaal/klas in twee verdeelt. 1 kant is akkoord. De andere kant is niet 
akkoord. Je spreekt steeds een stelling uit en dan laat je de jongeren een kant kiezen. Je 
vraagt aan één jongere van elke kant waarom ze deze kant hebben gekozen. 
Stellingen: 

• De bijbel is essentieel in zending. Als je weet dat er ongeveer 7000 talen worden 
gesproken in de wereld. De stelling is: meer dan 1/3 van die talen heeft een nieuw 
testament vertaling. 

o Niet waar: Volgens de laatste cijfers hebben ongeveer 1500 talen een nieuw 
testament. Dat is ongeveer 1/5. Minder dan 1/3 dus. Bijbelvertaling is een 
essentieel deel van zending dus. 

• Als je aan 10 willekeurige aziaten vraagt of ze een christen kennen, zegt slechts 1 van 
hen: ja, ik ken een christen. 
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o Waar: Ter vergelijking. In Latijns-Amerika = 9 van de 10. Europa 8/10. Afrika 

3/10. Er is dus een grote nood in verschillende werelddelen. Maar het gaat 
hier enkel over kennen. Niet noodzakelijk Jezus Christus kennen als zijn 
redder. Dus in heel de wereld is er een nood. Ook in Europa. 

• Als je in België zou vragen aan 10 mensen. Ben je een christen zou 2 van de 10 
mensen zeggen: Ja ik ben een christen. (gaat over protestants christenen) 

o Niet waar: Slechts 1 op de 10 zou dit zeggen. Er is zelfs in België nog veel 
werk aan de winkel. 

• Een zendend land is een land waar zendelingen van vertrekken. Een zendingsland is 
een land waar zendelingen naar toe gaan. Stelling: België is enkel een zendend land. 

o Niet waar: Er komen ook zendelingen naar België. Nog altijd: uit Afrika en 
andere werelddelen.  

• Om moslims te bereiken hoef je niet mee te reizen. 
o Waar: Er is enorm veel migratie naar België. Zeker nu met de 

vluchtelingencrisis. 20% van de bevolking zou moslim zijn! 
 
Zie wat Ik doe! Korte overdenking 
Lees samen met de jongeren Hebr 11:1-12, 32-35 
Het volgende stuk is een overdenking. Je kan dit voorlezen of ook je eigen maken door zelf 
puntjes te maken. 
 
Vraag aan de jongeren: Wie zijn geloofshelden voor God? 
Mensen die vertrouwen op God, doen wat God zegt. Die geloof hebben in God maar ook in 
Zijn beloften, ook al hebben ze hun bedenkingen. 
In Hebreeen lijkt dit allemaal vanzelf te gaan, zonder slag of stoot, zonder twijfel, zonder 
angst. Maar als we in de bijbel over deze geloofshelden lezen blijkt dat toch niet zo te zijn. 
Heel bijzonder is dat het heel gewone mensen zijn. 
 
Vraag aan de jongeren: wat waren de zwakke punten van elke geloofsheld? 

• Mozes: kon amper spreken, wou dat iemand anders voor hem sprak.  
• Abraham&Sarah; oudjes die eigenlijk geen kinderen meer konden krijgen. Abraham 

verwekte een kind bij zijn dienares omdat hij God niet vertrouwde. 
• Simson: sterk door zijn haar te laten groeien maar zo wispelturig en beïnvloedbaar, 

vooral door vrouwen, dit werd ook zijn ondergang.  
• David: toen Samuel kwam dachten ze niet eens aan hem. Hij werd door iedereen 

afgewezen; vader, broers, vijanden. Toch koos God hem, deze jonge slungel die bij 
de schaapjes zat.  Hij was een man van God maar toch deed hij zo’n ernstige zonde 
door overspel te plegen met Batseba. Wat was zijn oplossing? Zorgen dat haar man 
zou omkomen in een oorlog, door hem naar oorlogsfront te sturen. 

 
Conclusie: die helden zijn heel gewone mensen. Mensen die grote fouten maakten. Mensen 
die lang niet superhelden waren, die lang niet alles konden. Maar toch; ze vertrouwden 
God, en wilden Hem volgen, met hun gebreken – angsten -  falen.  
Mss kijk je nu op naar bepaalde mensen; in je omgeving, in de kerk, of wereldwijd en denk 
je; “ik kan nooit dit of dat doen. Ik zal nooit zo zijn, …” 
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Mss vergelijk je jezelf en zie je eigen falen, tekortkomingen, zonden tov dergelijke mensen. 
  
Maar; 

1) God kan door jou grootse dingen doen als je Hem volgt en vertrouwt en jouw 
karakter laat veranderen. (Velen weten niet hoe God te volgen of zoeken God’s plan 
met hun leven. De bijbel naleven en dan vooral Hem en je naaste liefhebben is God 
volgen; tijd investeren). 

2) We moeten niet allemaal grootse dingen doen, of zaken waarvan mensen zeggen; 
“waaaw” Iedereen is nodig. Poets, klussers, zondagschoolleiders, predikanten, 
evangelisten, … 

Ook nu nog doet God grootse dingen over de hele wereld. Hij doet grote dingen door 
gewone mensen. Hij gebruikt kinderen, tieners en volwassenen tot Zijn eer, om mensen te 
bereiken met Zijn liefde. 
VB. een aantal mensen van onze kerk gaan naar een ontmoetingscentrum waar arme 
mensen samenkomen. Hier boeken we kleine overwinningen, gewoon door onszelf te zijn 
en open te zijn over ons geloof. Zo zei een vrouw: “ik wist niet dat jullie zo tof waren, dat 
had ik niet verwacht omdat jullie van een kerk zijn”. Voor een andere man met vele 
problemen mochten we bidden, dat hij God zijn liefde mocht zien en dat God wou ingrijpen 
in zijn rugproblemen. Het is aan ons, aan jullie, om uit te gaan in geloof en God zal het 
zegenen. 
 
Toon het filmpje van de Kruik: https://www.youtube.com/watch?v=lDvV3BbVgbs 
Het filmpje zal ook beschikbaar zijn op www.zendingvlaanderen.be/downloads  
 
Vragen voor jongeren nav filmpje (in kleine groepjes indien mogelijk) 

• Hoe voel jij je meestal in je leven; als de gebroken pot of als de hele? Waarom? 
• Wie symboliseert volgens jou de dienaar van de koning? 
• Wat is volgens jou de boodschap van dit filmpje? 
• Geloof je dat God ook jou wil gebruiken om anderen te zegenen? 
• Wat heb jij nodig om de stap te zetten om anderen te zegenen? 

 
Te bespreken in groep: 
God vraagt niet dat we perfect zijn, Hij wil dat we hem dienen zoals we zijn en dan zal God 
werken door ons heen(door onze houding, door ons gedrag, wat we tegen iemand zeggen), 
soms zelfs zonder dat we dit zelf beseffen (zoals de kruik die zorgt voor mooie bloemen) 
Het gaat erom dat je gaven en talenten inzet voor God.  Dat je trouw bent in het kleine. Dat 
je doet waarvoor je gemaakt bent. Dat God je dan stap voor stap grotere dingen kan laten 
doen. 
Hoe ontdek je waar jij goed in bent: niet door uren na te denken, maar door dingen te 
proberen. Zal er dan eens iets mislukken; ja. Maar je zal ook groeien. Als er bvb een taak is 
in de kerk die je graag wil doen; ga naar je leiding toe.  
Ga eens mee op een zendingsreis, als je oud genoeg bent. En ook; vraag anderen wat zij in 
jou zien, wat zij denken dat je goed kan. Mensen die dicht bij je leven hebben vaak een goed 
zicht op je, zien dingen die je zelf niet ziet. 
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Ontdek waar je goed in bent. Het kleine eerst, om dan te groeien. Dit kan zoveel zijn, alles is 
even belangrijk; preken, evangeliseren, dienstbaar zijn, praktische klusjes, kinderwerk, 
helpen, muziek, creatief, vriendelijkheid, … 
Verwerkingsspel  
We willen de jongeren nu een beeld geven van het leven als een zendeling. Je hebt hier 
enkele zaken voor nodig op voorhand.  
Benodigdheden: prijsje, Blinddoeken en enkele internationale ingrediënten ook iets belgisch 
(voorbeelden: harissa: Tunesië, curry: india, soya saus / rijst: china, banaan: zuid amerika, 
chocolade / mayonaise: belgië. Koffieboon of echte koffie: Ethiopië. 
 

1. Eten 
Als zendeling of ook gewoon belg die uitreikt naar anderen word je soms 
uitgenodigd bij mensen thuis. Je krijgt dan iets voorgeschoteld dat je niet kent. Dat is 
niet altijd even lekker en leuk. Dit willen we nu nadoen. Je gaat iets geblinddoekt 
proeven en dan raad je wat het is en van welke regio het komt. 
Opmerking voor de leiding: zie dat iedereen de kans heeft om eens te proeven. 
Eventueel één ingrediënt tegelijkertijd meerdere jongeren. 

2. Taal 
Een zendeling moet ook de lokale taal kennen. Leer de getallen in het Thais. 
Toon bijgevoegde foto (projecteren kan). Laat de tieners dit leren voor een paar 
minuten).  
Zeg dat ze in Thailand iemand ontmoeten die geïnteresseerd is in het geloof en ze 
geeft haar telefoonnummer. Kan jij het verstaan? Toon dan het filmpje vanop 
www.zendingvlaanderen.be/downloads  
De jongere die het juist raadt krijgt een kleine prijs. Eventueel kan je het filmpje 
enkele keren tonen. Want het gaat wel heel snel. Antwoord = 0485 38 12 23 

 
Concrete Stappen nemen 
We willen jullie ook uitdagen om concrete stappen te ondernemen. Hier vier mogelijke 
stappen om te nemen in de zendingsopdracht. Powerpoint tonen die je kan vinden op 
www.zendingvlaanderen.be/downloads  

• Bid: Print de gebedsfiches van de gebedsavond af (zie 
www.zendingvlaanderen.be/downloads ) Geef ze aan verschillende groepen 
jongeren en vraag hen hiervoor te bidden. 

• Leer: Door de verhalen van de gebedsfiches te lezen leer je over zending. Je kan ook 
veel leren over zending door de websites van de organisaties in België te bezoeken. 
www.zendingvlaanderen.be/wie  

• Ga: Je kan gaan in je eigen buurt. Verschillende van de organisaties kunnen je daar in 
ondersteunen. Via de powerpoint kan je zien hoe? 

• Geef: Organiseer met je kerk een inzamelactie voor een zendeling naar keuze. Je kan 
ook een verrassingspakket sturen naar een zendelingsfamilie. Contacteer één van de 
zendingsorganisaties hier om je te helpen om dit te organiseren. 
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Foto voor Verwerkingsspel 

 


