
We willen jou uitnodigen om 

te bidden voor hen die zich 

voorbereiden op een lange termijn 

uitzending. Je gebed zal deuren 

openen, gelovigen bemoedigen, 

belemmeringen overwinnen en God 

eren.

Je kunt op allerlei manieren 

betrokken zijn bij zending en deel 

uitmaken van Gods verlossende werk 

in de wereld; door te bidden, leren, 

ondersteunen, zenden, verwelkomen, 

mobiliseren en door te gaan. Dit zijn 

stuk voor stuk waardevolle aspecten 

van de Grote Opdracht, maar van alle 

mogelijkheden zal er waarschijnlijk 

geen zo’n grote indruk op je maken als 

de beslissing om voor lange termijn 

de zending in te gaan. Gelukkig heeft 

God ons Zijn belofte gegeven dat Hij 

altijd en overal met ons is, als we 

de wereld ingaan om discipelen te 

maken. In die hoop en verwachting 

bidden we. 

Deze brochure beschrijft 

de verschillende fases in de 

voorbereiding op een lange termijn 

uitzending. Verder komen de 

uitdagingen in dit proces aan de orde. 

Stap met behulp van deze brochure 

in de schoenen van een toekomstig 

zendeling en ervaar hoe je voor die 

persoon kunt bidden bij elk onderdeel 

van zijn of haar voorbereiding. Als 

jij degene bent die gaat, kun je de 

gebedsonderwerpen natuurlijk op 

jezelf toepassen.
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De voorbereiding op een lange termijn  

uitzending is niet alleen een opwindende-, 

maar ook een onvoorspelbare reis. Gedurende 

het proces komen er momenten van hoop, 

frustratie, teleurstelling en vreugde voorbij. 

God gebruikt ieder aspect van de voorbereiding 

om de persoon in kwestie aan Christus 

gelijkvormig  te maken. Of dat proces nu 

geweldig of met tegenslag verloopt (meestal 

een beetje van allebei), het uiteindelijke doel 

van de reis naar uitzending is, dat we dichter 

bij Jezus komen.

Bid dat zij die zich voorbereiden op een lange 

termijn uitzending hun identiteit in de Heer 

vinden. Dat ze zich niet bevestigd zullen voelen 

door een bepaalde rol of opdracht, maar door 

Wie de Heer is en wie Hij wil dat zij zijn.

Bid dat de Heer elke stap die zij zetten bekrachtigt 

door Zijn Woord, gebed en het gesprek met 

anderen. Bid voor vrede op ieder cruciaal 

moment wanneer de Heer wil dat zij doorgaan 

naar de volgende fase.

Gezien de Grote Opdracht zullen degenen die 

zich toewijden aan zendingswerk, belem-

meringen tegenkomen. Dat kan gebeuren in 

de vorm van opleidingsmoeilijkheden, ge-

zondheidsproblemen, of moeite met de op-

bouw van een thuisfrontteam. Nog andere 

hindernissen kunnen voortkomen uit per-

soonlijke angst voor- of aarzeling in over-

gave. Waar het ook aan ligt, God zal er door 

heen helpen.

De Heer bestuurt onze voetstappen (Spr.16:9). Bid 

of de Heer zendingskandidaten wil helpen hun 

eigen plannen opzij te zetten om ruimte te maken 

voor wat Hij vraagt te doen, of dat nu betekent dat 

iemand onmiddellijk vertrekt, of moet wachten 

op de juiste tijd.

Bid dat de Heer hen zal helpen die aan een lange 

termijn uitzending gaan beginnen om Hem op 

de eerste plaats te stellen zodat ze hun financiële 

zekerheid, bezittingen en carrière kunnen 

opgeven om de Heer te volgen.

dag 1 dag 2
BELEMMERINGEN 

OVERWINNEN
VOORBEREIDING 

OMARMEN



Nieuwe zendingswerkers moeten veel 

praktische zaken regelen als ze naar een ander 

land verhuizen. Maar ze stellen zich ook 

belangrijke vragen zoals: ‘Hoe bereidt God mij 

geestelijk voor? Naar welk land, welke taak 

en bevolkingsgroep leidt Hij mij? Wie willen 

mijn thuisfrontteam gaan vormen?’ Nieuwe 

zendingswerkers hebben gebed nodig voor 

bereidvaardigheid in verstand, lichaam en 

geest.

Bid voor ondersteunende familieleden, 

vrienden en kerkleden die met de toekomstige 

zendingswerkers willen optrekken.

Bid dat de Heer hen helpt emotionele, geestelijke 

en mentale zaken te overkomen, zodat die het 

zicht op Zijn werk niet zullen belemmeren en de 

persoonlijke inzet verzwakken.

Bid voor degenen die vertrekken en overal 

afscheid moeten nemen. Vraag of de Heer hen 

wil bemoedigen door hen een kostbare tijd met 

vrienden en familie te geven.

Voor het eerst naar het buitenland verhuizen is 

nog maar één van de grote veranderingen die 

een zendingswerker meemaakt gedurende zijn 

of haar tijd op het zendingsveld. Zendelingen 

moeten zich blijven aanpassen als ze heen en 

weer reizen voor verlof, nieuwe teamleden 

leren kennen of een andere taak krijgen 

(waarvoor soms weer een verhuizing nodig is). 

In al deze aanpassingen blijft God trouw.

Bid of de Heer in de toekomstige zendingswerkers 

een soepele en open geest bewerkt als zij zich zo 

vaak aan een nieuwe situatie en omgeving aan 

moeten passen. Bid dat zij geduld met zichzelf en 

met anderen zullen hebben.

Bid of de nieuwe zendelingen zich thuis gaan 

voelen in het zendingsteam en in goede harmonie 

met elkaar zullen omgaan, zodat ze de onbereikte 

volken effectief kunnen dienen.

dag 3 dag 4
AANPASSINGENVOORBEREIDING

‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, 
maar ik jullie, en ik heb jullie opge-

dragen om op weg te gaan en vrucht 
te dragen, blijvende vrucht. Wat je de 
Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 

geven.’ -Johannes 15:16



Een groot gedeelte van de eerste zendings-

termijn wordt doorgebracht met het leren 

van de taal, cultuur en het wereldbeeld van 

de bevolkingsgroep onder wie men gaat 

werken. Na deze opleidingsperiode stopt het 

leren niet. Het zal jaren duren voor men het 

wereldbeeld van de buren begrijpt en zich alle 

culturele normen eigen gemaakt heeft, maar 

desondanks zal God de zendelingen gebruik-

en het zaad van het evangelie te zaaien en het 

werk van Zijn Koninkrijk te bevorderen.

Bid dat de Heer deuren opent voor nieuwe 

zendingswerkers zodat ze vriendschap kunnen 

sluiten met mensen die God nu nog niet kennen. 

Bid of de Heer hen gebruikt zodat ze de hoop van 

Christus kunnen delen met de gemeenschap die 

Hem nodig heeft.

Bid of de Heer taallessen en culturele aanpassin-

gen zegent zodat de nieuwe zendingswerkers 

zich snel thuis zullen voelen en hun buren beter 

kunnen dienen.

dag 5
EEN NIEUW THUIS 

ADOPTEREN
NEXT STEPS
LEER

Heb je deze brochure gebruikt om te bidden 

voor iemand die je kent? Misschien is je 

gemeente van plan iemand uit te zenden en 

heb je deze brochure meegenomen om iets voor 

hen te kunnen betekenen. Dank voor je gebed! 

Als je op zoek bent naar andere manieren om 

een zendingswerker te ondersteunen dan kun 

je naar de site gaan: www.omf.org Daar vind je 

meer gebedsonderwerpen en ideeën.

ONDERSTEUN

OMF heeft een aantal zendingskandidaten die 

versterking van hun thuisfrontteam kunnen 

gebruiken. Meldt je aan bij het Nederlandse 

OMF-kantoor als je een persoon of gezin wilt 

ondersteunen die in Oost-Azië  gaat werken. 

Daarvoor kun je mailen naar: info@omf.nl.

GA

Denk je erover na om zelf voor lange termijn 

weg te gaan? Wil je meer weten over de 

mogelijkheden in Oost Azië? We vertellen het je 

graag. Maak een afspraak met het Nederlandse 

OMF-kantoor (info@omf.nl/ 

0342 - 46 26 66), of bezoek de site: omf.org/

nederland/ga.


