Zendingsdienst in de gemeente
De GZB krijgt vanuit gemeenten regelmatig de vraag of er een predikant beschikbaar is voor een
zendingsdienst. Wij gaan graag op zo’n verzoek in. Niet om daarmee de GZB te promoten, maar om
samen te ontdekken wat zending is en hoe zending als Bijbelse opdracht in onze tijd gestalte kan
krijgen. Een zendingsdienst brengt zending dichterbij!
Organiseert u ook een zendingsdienst? Wij helpen u graag met een aantal praktische tips zodat de
dienst meer wordt dan alleen het voorgaan van een GZB-predikant. Met onderstaande ideeën gaat
zending in uw gemeente nóg meer leven en wordt duidelijk wat de rol van de GZB hierin is.

Voorafgaand aan de zendingsdienst


Neem contact op met de GZB-predikant over de inhoud van de zendingsdienst (bijbelgedeelte,
thema van de preek, liturgie).



Informeer de gemeente over de zendingsdienst, bijvoorbeeld via kerkblad, weekbrief, flyer,
poster of website.



Leg op de zondag van de dienst een informatiefolder op elke zitplaats. Mogelijkheden:
o

Een algemene GZB-folder (gratis beschikbaar bij GZB)

o

Een zelfgemaakte zendingsfolder, met informatie over de eigen betrokkenheid van de
gemeente bij de GZB (ondersteuning zendingswerker of project)

o



Een combinatie van liturgie en informatie

De GZB-predikant kan zo nodig naar de folder verwijzen en aangeven welke vormen van
betrokkenheid er zijn.



Als de predikant een preekschets van de GZB gebruikt, is er voor de kinderen uit de onder- en
de bovenbouw een speciaal kerkboekje beschikbaar, zodat ook zij bij de dienst betrokken
worden. Zie: www.gzb.nl/preekschets.



Het past bij het karakter van een zendingsdienst om te collecteren voor de GZB (algemeen,
zendingswerker of specifiek project). Informatie over het collectedoel kan worden opgenomen in
de informatiefolder/liturgie. Wij helpen u hier graag bij en beschikken bijvoorbeeld over mooie
levensverhalen van mensen uit diverse landen.

Na de zendingsdienst


Deel na afloop van de dienst het nieuwste nummer van ons blad Alle Volken (inclusief GZBgebedskalender) uit.



Organiseer (al dan niet in overleg met de GZB-predikant) een preekbespreking. U kunt tijdens
deze bijeenkomst een film of presentatie laten zien.



Organiseer (liefst kort na de zendingsdienst) een zendingsavond die aansluit bij het thema van
de dienst.
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Een zendingsdienst, preekbespreking of zendingsavond is een mooie gelegenheid om de
zendingstest te gebruiken. Het is een leuke, originele manier om leden/donateurs te werven. Zie
voor meer informatie www.gzb.nl/zendingstest.



Blik in bijvoorbeeld kerkblad of website terug op zendingsdienst. Mogelijkheden:
o

Zet de kernpunten uit de dienst/preek nog eens op een rijtje (eventueel in overleg met de
zendingspredikant)

o

Geef aan hoe gemeenteleden concreet betrokken kunnen zijn bij zending (informeer
hiervoor zo nodig bij de GZB).

o

Verwijs naar de website (www.gzb.nl), facebookpagina (www.facebook.com/gzbzending)
en twitteraccount (www.twitter.com/gzbzending) van de GZB.
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