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Zendingsbevel
Vlak voor Zijn hemelvaart gaf Jezus aan zijn discipelen de opdracht om
 alle volken tot Zijn discipelen te maken,
 hen (d.w.z. alle volken) te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
 hen (d.w.z. alle volken) te leren dat ze alles wat Jezus de discipelen heeft bevolen, moeten blijven
doen.
Jezus begint deze opdracht met heel duidelijk te stellen dat God Hem alle macht in de hemel en op de
aarde heeft gegeven en Hij sluit vervolgens af met de belofte dat Hij altijd, tot aan het einde van de
wereld zoals wij die kennen, met Zijn discipelen mee zal gaan. (Matt. 28:18-20)
Zending als randvoorwaarde voor de wederkomst
Behalve dat allerlei profetieën vervuld moeten zijn, dient bovendien het evangelie in de gehele wereld
tot een getuigenis voor alle volken gepredikt te zijn, voordat “het einde gekomen is”. (Matt. 24:14)
Tegelijkertijd onderkende Jezus dat er weliswaar een grote oogst is, maar er (te) weinig arbeiders zijn.
Er moet daarom worden gebeden om extra arbeiders. (Matt. 9:37, Luk. 10:2-3)
Roeping en uitzending
Al vrij snel nadat Jezus de eerste wonderen had gedaan en het eerste onderwijs had gegeven, riep Hij
zijn discipelen en zond ze op weg. Deze gebeurtenis vond reeds plaats ver voordat Jezus is gestorven
en uit de dood is opgestaan. Jezus geeft Zijn discipelen vergaande geestelijk bevoegdheden en zendt
ze uit naar groepen Joden die elders wonen. (Matt. 10)
Wanneer Jezus zijn volgelingen uitzendt, doet hij dat steeds twee aan twee:
 bij de uitzending van de twaalf discipelen, (Mark. 6:7)
 bij de uitzending van de tweeënzeventig. (Luk. 10:1)
Paulus neemt dit principe over wanneer hij twee helpers naar Macedonië zendt. (Hand. 19:22)
Overigens zendt hij ook regelmatig één persoon, maar dan gaat het meestal om het overbrengen van
een boodschap. (Fil. 2:19, 23, Titus 3:12)
Zelf reisde Paulus wisselend alleen of in het gezelschap van bijvoorbeeld Barnabas.
Zending en gemeente
Plaatselijke gemeenten ondersteunen het zendingswerk door
 voorbede te doen, (II Kor. 1:11, Filem. 1:22)
 inzamelingen te houden, (I Kor. 16:1-3, II Kor. 9)
Van de gemeente in Filippi wordt expliciet vermeld dat deze Paulus tijdens zijn zendingsreis financieel
ondersteunde. (Fil. 4:16)
Paulus stelt dat hij als verkondiger van het evangelie het recht heeft om van het evangelie te leven,
maar zegt er direct bij geen gebruik van dit recht te willen maken (I Kor. 9:1-15).
Zending en evangelisatie
De begrippen ‘zending’ en ‘evangelisatie’ worden in praktijk nog al eens door elkaar gehaald.
 Zending betekent ‘uitgezonden zijn/worden’. Dit kan zowel ver weg als dichtbij zijn, maar het is altijd
buiten de eigen gemeenschap van gelovigen.
 Evangelisatie betekent ‘het evangelie verkondigen’. Dit kan zowel door zendelingen als door
‘reguliere gelovigen’ worden gedaan.
De Opstandingskerk en ‘eigen’ zendelingen
Zending is van groot belang en wordt daarom van harte ondersteund.
Wanneer gemeenteleden zich geroepen weten om de zending in te gaan, zal door de broederraad met
de betreffende ‘kandidaat zendelingen’ worden gesproken. Dit om te bepalen of de gemeente zich wel
of niet achter de roeping van de betreffende ‘kandidaat zendelingen’ kan stellen.
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Wanneer de gemeente zich achter de roeping van de betreffende ‘kandidaat zendeling’ stelt, zal de
gemeente op een aantal manieren steun gaan bieden:
 Geestelijk
 Voorbede tijdens bidstonden, maar ook in het persoonlijk gebed van gemeenteleden.
 Ondersteuning en advies.
 Correctie (!!).
 Praktisch:
 Afhandeling van giften van particulieren (veelal gemeenteleden).
 Deelname aan Thuis Front Comité.
 Ondersteuning en advies.
 Financieel:
 Periodieke of eenmalige bijdrage
De gemeente stelt (minimaal) 10% van haar inkomsten beschikbaar ter ondersteuning van door
de gemeente uitgezonden zendelingen.
 Of een zendeling daadwerkelijk financiële ondersteuning krijgt, hangt af van de financiële
ruimte die er nog beschikbaar is. Dit hangt dus direct samen met lopende afspraken met /
toezeggingen aan zendelingen die zich reeds op het zendingsveld bevinden.
 Er zal altijd worden voorkomen dat een zendeling voor een te groot deel van zijn of haar
inkomen afhankelijk is van de bijdrage van de gemeente.
 De broederraad bepaalt per situatie wat mogelijk is.
 Collecte
Regelmatig wordt in de dienst op zondagochtend een extra collecte gehouden. Door de
gemeente ondersteunde zendelingen worden minimaal één keer per jaar hiervoor
‘ingeroosterd’.
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