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PERSOONLIJK

• Van Missie Mozambique naar 

Missie Dordt

• Wiebe & Gerdine van Horssen, 

Iyonna, Athalya, Yanoah

• Missionair coördinator 



MISSIE DORDT

• Terugblik op een bijzonder jaar

• Dankbaar voor betrokkenheid

• Geloof en vertrouwen

www.missiedordt.nl



THEMA: GOED NIEUWS VOOR DE STAD



MATTEÜS 9:35-10:1, 5A, 8B

• De bediening van Jezus

• De bewogenheid van Jezus

• Een beweging voor Jezus
3 B’s



35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in 

de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en 

genas iedere ziekte en elke kwaal.

36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, 

omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder 

herder.

37. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders.



38. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om 

de oogst binnen te halen.

1. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om 

onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te 

genezen.

5a. Deze twaalf zond Jezus uit.

8b. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven.



WAARNEMER VAN DORDRECHT

• Venster op de stad

• Spreuken 11:11 “Door de zegen 

van oprechte mensen komt de 

stad tot bloei.”



CIJFERS VAN DORDRECHT

• 48% Dordtenaren ‘gemis’ of ‘leegte’ (1 van 2 buren)

• 1 op 5 volwassenen: psychische klachten

• 1 op 8 mensen: angststoornissen

• 1 op 4 werknemers: stress

• Burn-out: beroepsziekte nummer één



GOED NIEUWS VOOR DE STAD

• Jezus trok rond

• Langs alle steden en dorpen

• Drievoudige bediening

• Onderwijzen

• Verkondigen

• Genezen

Onderwijzen

VerkondigenGenezen



ZIEN MET DE OGEN VAN JEZUS

• Jezus ziet

• Jezus voelt (bewogenheid)

• Jezus zegt: “De oogst is groot”



ARBEIDERS IN DE OOGST

• Arbeiders in de oogst (een 

beweging voor Jezus)

• Vragen, bidden, smeken



JEZUS’ WERK VOORTZETTEN 

• Jezus roept

• Jezus geeft macht

• Jezus gebruikt twaalf leerlingen

• Jezus zendt uit: ga!

Roept

Geeft

Zendt



ONTVANGEN EN UITDELEN

• 10:8a “Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven." 

Goed 
nieuws

Om niet 
ontvangen

Om niet 
uitdelen


