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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. Hierbij vindt u de preekschets van deze 
week. Je kan deze preekschets gebruiken voor de week van de zending of eventueel één van 
de zondagen ervoor of erna.  
 
De preekschets is geen uitgeschreven preek. Het is de bedoeling dat je de preekschets 
gebruikt om zelf een preek te schrijven en je zo de preek eigen te maken. Wel raden we je 
aan om beide preekteksten te gebruiken omdat de focus ligt op terugkijken en 
vooruitkijken.  
 
Ook voorzien we een powerpoint die je kan vinden vanaf begin september op 
www.zendingvlaanderen.be/downloads De slides die je niet gebruikt uit de powerpoint kan 
je zelf verwijderen. 
 
Indien je graag één van de medewerkers van één van de organisaties uitnodigt kan je dit 
nog altijd aanvragen via www.zendingvlaanderen.be/registreren Een van de medewerkers 
kan dan de preek en een presentatie voorzien. 
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Als u als kerk /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 jeugdavond / gebedsavond 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. 
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Thema zendingsweek: Zie! Wat ik deed en doe! 
Prediking: Herdenken en doen met wat ons gegeven is 
Teksten: gedeelte uit Jozua 3:14 tot 5:1 en Matteüs 16:5-12 (Johannes 6:5-15) 
 
1. Over het doel van de boodschap 
De aanwezigen inspireren en enthousiasmeren om een getuige van Jezus (zendeling) te zijn 
in hun huidige eigen leefsituatie. Positief kijken naar het verleden (herdenken) en 
vooruitkijken naar wat God heeft beloofd en bedoeld, zijn noodzakelijk om nu met 
vertrouwen aan de slag te gaan. (Uiteraard kan God ook mensen roepen om buiten hun 
huidige leefsituatie zendeling te worden).  Een gedeelte uit Jozua 3:14 tot 5:1 is het centrale 
schrift-gedeelte om het belang van herdenken te benadrukken. Matteüs 16:5-12 is het 
schriftgedeelte waarmee we willen aanmoedigen om in de eigen huidige leefsituatie aan de 
slag te gaan ook al heeft God de hele wereld op het oog. 
 
2. Een overzicht van wat inhoud kan zijn (volgorde kan uiteraard aangepast worden) 
Inleiding: verband tussen verleden, heden en toekomst. 
Het verleden heeft invloed op het heden en de toekomst. Herdenken is daarom belangrijk 
We stappen niet zomaar vanuit het heden de toekomst in zonder invloed van het verleden.          
Onze aandacht voor het verleden en ons omgaan hiermee, bepaalt mede de toekomst.                    
Ook een zicht op deze toekomst (dromen, beloften, visie, doelen…) helpt om ons om nu te 
handelen. 
 
Herdenken in het gewone dagelijkse leven: 

- Materieel: voorwerpen of foto’s van dierbaren. Monumenten. Evenementen 
(Memorials, feesten,…). Musea (Historisch,  …) 

- Immaterieel: onze gedachten (positief of negatief, verre of nabije verleden…), het 
Woord van God overdenken 

 
Herdenken in de Bijbel:  

- Doorheen de Bijbel, beginnend bij Abram (of eerder:  regenboog,…) die een altaar 
opricht wanneer hij in Kanaän tot het gedenken met brood en wijn (avondmaal) 

- Bij de doortocht door de Jordaan en de intocht  in het beloofde land worden 
gedenkstenen in de Jordaan en op de oever geplaatst: Jozua 3:14 tot 5:1 
(preektekst) 

De winst voor het heden van het herdenken en het vooruitkijken: 
- Gods werking in het verleden zien: 

• Algemeen  
§ in het Woord: vele voorbeelden zoals bij de roeping van Mozes 

(Exodus 3): God maakt zich bekend als Jahweh maar ook als de God 
van Abraham, Isaak en Jacob (de God van de vaderen) 

• Zending 
§ Hier willen we je aanmoedigen om één van de verhalen te gebruiken 

van hoe God aan het werk is op het zendingsveld. Je kan hiervoor één 
of meerdere verhalen van de gebedsfiches gebruiken (te downloaden 
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vanaf begin september op www.zendingvlaanderen.be/downloads ) 
en ook samenvattend te vinden op de bijgevoegde powerpoint. Je kan 
de slides die je niet gebruikt verwijderen. 

• Persoonlijk 
§ Je getuigenis, vaak in moeilijke omstandigheden, Gods werking in 

jouw leven, wat je geleerd hebt over / van Hem… 
§ Je leert het meest uit moeilijke (pijnlijke) ervaringen, situaties buiten 

je comfortzone, van anderen die minder ‘op jou lijken’ of uit een 
‘gelijkgezinde club’ komen, … Voorbeelden: … 

§ Verwerken van je eigen verleden, eventueel puin ruimen / rugzak 
leegmaken of achterlaten 

 
- Vooruit kijken: Gods visie (visioenen) zien en ons eigen maken (Psalm 67, 

Openbaringen 7:9-12, Jesaja 11:1-10).  Gods groot universeel (macro) plan en Gods 
individueel en concreet (mini) plan met elk individu.  

o Hier hebben we enkele slides met statistieken over dat dit toekomstbeeld 
nog niet bereikt is en dat er een zeker nood is om deze toekomst visie nog te 
bereiken. Je kan deze slides gebruiken of verwijderen. 

 
- Handelen in het heden met wat ons is gegeven: Matteüs 16:5-12 (Johannes 6:5-15): 

aanvullende preektekst   
• Een ‘naamloos’ jongetje deelt wat (broodjes en visjes) dat hij bij zich had. Bijzonder 

of gewoon cultureel correct? Wel met een bijzonder gevolg. Mogelijks zijn we geen 
Jozua maar kunnen we in ons dagelijks leven gewone dingen doen die toch wel heel 
verrassend bijzonder kunnen zijn. 

• Enkele suggesties worden in 4. Aangereikt. 
 
3. Preekteksten:  enkele aantekeningen en ideeën 
3.1. Jozua 3:14 tot 5:1 (beperken tot een gedeelte ervan) 
Daar sta je dan voor een rivier breed buiten haar oevers. Een paar miljoen mensen hebben 
hoge verwachtingen. Ze hopen dat je hen met al hun hebben en houden naar de overkant, 
naar het beloofde land brengt. Het is bovendien een opdracht die je van God hebt gekregen, 
of zo heb je het toch begrepen. Maar ja, veertig jaar geleden stond je ook al voor het 
beloofde land en toen is het op een sisser uitgelopen. De timing zit nu ook niet mee. Het is 
een verkeerd seizoen, kijk maar naar de niet doorwaadbare Jordaan. Kan het nu anders? 
Hoe kan het anders? Zou het kunnen zoals bij de uittocht uit Egypte? De uittocht uit Egypte 
staat onuitwisbaar in mijn geheugen. Ik ga nu verder… 
De Bijbeltekst met nadruk op o.a.: 

§ Een nieuw getuigenis tegen de achtergrond van het terugdenken aan de doortocht 
door de Rode Zee. Heeft de doortocht door de Rode Zee hier een betekenis voor 
Jozua en het volk? 

§ De betekenis van de ‘ark van het verbond’. Iedereen passeerde de ark, God geeft het 
beloofde land. 

§ Een eeuwig gedenkteken moet opgericht worden: voor  henzelf,  hun kinderen en 
voor eeuwig. 
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§ De gedenkstenen hebben een betekenis / boodschap: het water van de Jordaan 

werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond. Gods 
aanwezigheid geeft het beloofde land.  

§ Het doel van de gedenkstenen is Gods verhaal te blijven vertellen. 
§ Het verhaal van Gods handelen (Zijn macht) is er voor Zijn kinderen en voor alle 

volken. Jozua 4:24: Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer, 
jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor Hem zijn. 

§ De tegenstand aan de overzijde wordt verzwakt (angst…). 
§ Ons verhaal? Waar brengt God ons? En, wat helpt ons uit het verleden en het heden 

om met vertrouwen onze opdracht aan te pakken? 
 
3.2. Matteüs 16:5-12 (Johannes 6:5-15: het jongetje)   
Jezus verwijst naar: 

§ Tweemaal een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, waarvan een vermeldt dat 
een jongetje geeft / aanbiedt / ter beschikking stelt al wat hij heeft (zie Johannes 6). 

§ 5 broden en 12 manden rest:  voldoende voor heel Israël / de joden? Een dienstbare 
getuige in de eigen omgeving? 

§ 7 broden en 7 manden rest : voldoende voor de hele wereld (7 dagen schepping), 
voor alle volkeren? De wereldwijde zendingsopdracht? Van Jeruzalem tot het 
uiteinde van de aarde (Handelingen 1:8). 

§ De boodschap die we mogen brengen: niet zoals die van de farizeeën en 
sadduceeën, maar een van vergeving, liefde en genade. 

 
En ik? Ongeacht met wie ik me kan identificeren: 

§ Een naamloos jongetje met mogelijks een zorgzame moeder. Uiteraard 
‘verheerlijken’ we graag het jongetje dat ‘alles gaf’ maar cultureel deed hij mogelijks 
maar heel gewoon (of toch niet?). Even fantaseren: mogelijks was het jongetjes 
nadien elke dag ‘gewapend’ met een paar broodjes en visjes (zijn getuigenis) waar hij 
ook naartoe ging of wat hij ook maar deed. We mogen steeds bereid zijn om 
‘rekenschap’ af te leggen of goed te doen in het dagelijks leven (1Petrus 3:15). 

§ De 12 leerlingen waren ook maar gewone jongetjes (met hun sterktes en zwaktes) 
maar hadden een getuigenis van ‘3 jaar optrekken met meer dan de ark van het 
verbond’. 

§ Laten we ‘gaan’ in de situatie waarin we leven (ons werk, onze omgeving, …) in Zijn 
aanwezigheid én met Zijn toekomstperspectief en verzekerd van Gods handelen op 
basis van het getuigenis van onszelf en anderen (ook in het verleden), die Gods 
trouw tonen.  

§ Jozua de leider van het volk. God gebruikt ieder zoals Hij het voorzien heeft, wij 
kunnen alleen maar dienstbaar zijn. Zij het als ‘een Jozua, zij het als ‘een anonieme 
jongen / meisje’? 
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4. Hoe verder? Wat kan ik doen? 
 

§ Nadruk ligt op getuige zijn in de eigen omgeving met openheid voor  ‘tot de 
uiteinden van de aarde’. Iedereen is gezonden. 

§ Informeer je over wat God in het verleden deed en wat Hij nu doet. Informeer je 
over zending en zendelingen. Zoek contact met zendelingen en met gelovigen die 
zending een warm hart toedragen. Wissel nieuws en getuigenissen uit. Gemeente 
zijn we samen, ook in het uitvoeren van onze opdracht. 

§ En bid. Sta open voor Gods stem… Hij is degene die zendt. 
§ Concreet: we hebben op de laatste slides enkele concrete voorbeelden hoe de 

organisaties je kunnen ondersteunen in de zendingsopdracht op te nemen. Dit 
gebruik maken van 4 manieren. Bid / Leer / Ga / Zend Je kan deze slides tonen of 
verwijderen. 

§ Tijd van reflectie: De laatste slide is een slide met reflectievragen. Je kan dit met een 
lied opzetten en de luisteraar laten reflecteren over de vragen die geprojecteerd 
worden. We raden het lied Behold Our God International version aan. Deze zal 
beschikbaar zijn op www.zendingvlaanderen.be/downloads 
 

 


