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Introductie
Deze leidraad voor Nazarene Missions International (NMI) is een internationale versie voor gebruik
door Nazarener kerken buiten de VS/Canada regio. Het doel en de doelstellingen van de NMI zijn
voor alle regio's van onze wereldwijde kerk hetzelfde.
Echter, veel details om het doel te bereiken en de doelstellingen te verwezenlijken, zijn in deze versie
vereenvoudigd of weggelaten. Verwijzingen naar de NMI Constitutie zijn in deze editie opgenomen als
einde hoofdstuknoten.
Het Global NMI Office team en de Global NMI Council hebben de intentie om het voor alle kerken in
de hele wereld gemakkelijker te maken om lid van de NMI familie te zijn. Het is hun wens dat alle
kerken zullen deelnemen aan Gods missie om mensen in elke natie, cultuur en taal met het evangelie
te bereiken.
Hoofdstuk 1
Nazarene Missions International
Nazarene Missions International is de kern of het hart van Global Mission in elke plaatselijke kerk over
de hele wereld. De NMI werkt nauw samen met Global Mission op alle niveaus van de kerk:
plaatselijk, district, field, regionaal en wereldwijd. De NMI functioneert in overeenstemming met deze
leidraad en volgens de richtlijnen van districts-, regio- en global leiders.
Doel
Het doel van de NMI is door bidden, discipelen maken, geven en onderwijzen de kerk een grotere rol
te laten spelen in de zending.
Doelstellingen
1. Bidden: voorbede voor leiders en kerken, en voor de Heilige Geest om alle mensen tot Christus te
trekken.
2. Discipelen maken: toekomstige zendingsleiders, in het bijzonder jongeren en kinderen, aantrekken
en begeleiden, om in alle volken christusgelijkvormige discipelen te maken.
3. Geven: onszelf en onze financiële middelen, in het bijzonder het Wereld Evangelisatie Fonds,
toewijden, om Christus’ koninkrijk uit te breiden.
4. Onderwijzen: mensen informeren over de noden van de wereld en onze kerk in staat stellen deze
noden in Christus te ontdekken.
Plaatselijke NMI
Organisatie
• De predikant zal een gemeentevergadering leiden waarin de mensen leren over het doel en de
doelstellingen van de NMI. Kies of verkies zo mogelijk een NMI voorzitter of leider. Kies ook
anderen om de voorzitter en de predikant te assisteren.1
• De predikant en de NMI voorzitter moeten om begeleiding van het district en de regio vragen.
Deze kunnen informatie en middelen verstrekken om de plaatselijke kerk te helpen.
• De plaatselijke NMI raad moet er het hele jaar naar streven het doel en de doelstellingen van de
NMI te verwezenlijken. De voorzitter of de predikant levert aan het eind van het kerkelijk jaar een
verslag over het werk van de plaatselijke NMI in.

1

Lidmaatschap
• Stel vast wie de plaatselijke NMI leden zijn, dit zal de NMI een krachtiger en effectievere
organisatie maken.2
• Moedig elke volwassene, jongere en kind aan om lid van de NMI te worden.3 Plaatselijke
gemeentes mogen elk lid van de kerk als NMI lid beschouwen. Alle bezoekers die geen lid van de
kerk zijn, kunnen buitengewoon lid van de NMI worden.
• De NMI voorzitter en de predikant werken samen om het juiste aantal NMI leden vast te stellen ten
behoeve van het pastor’s report voor de districtsvergadering.
Jaarvergadering NMI
• Houd een jaarvergadering voor NMI leden.4 Deze vergadering mag tegelijk gehouden worden met
de jaarvergadering van de gemeente. De predikant of de NMI voorzitter zit de NMI jaarvergadering
voor.
• De NMI jaarvergadering is het moment waarop de kerk het werk van de plaatselijke NMI van het
afgelopen jaar beoordeelt. Voor het volgende kerkelijk jaar kunnen de NMI voorzitter en andere
raadsleden worden gekozen5. Ook worden afgevaardigden voor de districts NMI (DNMI)
vergadering gekozen, voor zover deze in het district gehouden wordt.6
Zendingservaringen in de kerk
Enkele suggesties die ertoe bijdragen dat de kerk een op zending gerichte kerk wordt:
• bid voor leiding voor het bereiken van het doel en het verwezenlijken van de doelstellingen van de
NMI;
• vergader met de NMI raad of andere kerkelijke leiders om de plannen en strategieën te bepalen
waardoor het doel en de doelstellingen van de NMI in je plaatselijke gemeente het beste bereikt
kunnen worden;
• ontwikkel zendingsgerichtheid en een zendingssfeer in de gemeente. Zorg ervoor dat mensen
weten dat de kerk een wereldwijde verantwoordelijkheid heeft;
• betrek alle leeftijdsgroepen erbij. Betrek kinderen en jongeren bij de plaatselijke en wereldwijde
zending;
• gebruik elke gelegenheid om de gemeente te onderwijzen over de zending.7 Gebruik alle
mogelijke middelen, inclusief materiaal wat door het district en de regio verstrekt wordt;
• overweeg om maandelijks als onderdeel van de samenkomst of de zondagsschoolklas de nadruk
op zending te leggen.
Relatie tot andere afdelingen in de kerk
• De NMI is het ´gezicht´ van de zending in de plaatselijke kerk.
• De NMI voorzitter is lid van de kerkenraad.
• Leiders van de Raad Christelijk Leven (RCL), de Nazarener Jeugd Internationaal (NJI) en van de
kinderactiviteiten zijn partners in plaatselijke en wereldwijde zending.
• NMI leiders werken samen met andere kerkleiders om de zending te accentueren.
Mission Priority One
Een strategie om de doelstellingen van de NMI te verwezenlijken
In overeenstemming met onze denominatie wereldwijd, gelooft de NMI ook in verantwoording
afleggen.
Mission Priority One (MPO) - is de NMI strategie die de zendingsprioriteit van een kerk laat zien. De
vier MPO doelen zijn gebaseerd op de vier NMI doelstellingen.
De NMI voorzitter of de predikant houdt deelname aan de vier NMI doelstellingen gedurende het hele
jaar bij.
Aan het eind van het jaar kan aan de plaatselijke NMI voorzitter gevraagd worden om een verslag,
met inbegrip van hoe goed de kerk de MPO doelen bereikt heeft, aan de kerk en het district voor te
leggen.
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MPO mogelijkheden
Bidden
Doelstelling: voorbede voor leiders en kerken, en voor de Heilige Geest om alle mensen tot Christus
te trekken.
• Voorzie de kerk regelmatig van gebedsverzoeken. Mogelijke bronnen hiervoor zijn: Prayer
Mobilization Line via e-mail (online gebedsbrief van de KvdN op de Amerikaanse NMI website
waarvoor je je voor de e-mailversie kunt aanmelden), de NMI website, nieuwsbrieven van
zendelingen, persoonlijk contact met zendelingen, gebedsverzoeken van het district of de regio.
• Betrek alle leeftijdsgroepen en kringen bij het regelmatig bidden voor de zending.
• Versterk het gebed met vasten. Onder vasten valt eten, tijd, bepaalde locaties, hobby’s enz.
• Neem deel aan de Global Day of Prayer (Wereldgebedsdag), de Nazarene World Week of Prayer
(Nazarener wereldgebedsweek), gebed voor de vervolgde kerk, 10/40 Window, JESUS Film
Harvest Partners, nationale gebedsdagen of andere oproepen tot gebed.
Discipelen maken
Doelstelling: toekomstige zendingsleiders, in het bijzonder jongeren en kinderen, aantrekken en
begeleiden, om in alle volken christusgelijkvormige discipelen te maken.
• Trek jeugd en kinderen aan en begeleid ze om toegewijde volgelingen van Christus te worden.
• Moedig kinderen en jongeren die Gods roeping voor de zending ervaren aan, om met plaatselijke
kerkleiders te praten (predikant, NMI voorzitter, zondagsschoolonderwijzer enz.).
• Gebruik de beschikbare middelen om kinderen en jongeren over wereldwijde zending te
onderwijzen.
• Zorg voor een ontmoeting van kinderen en jongeren met een bezoekende zendeling of een
spreker over de zending.
• Moedig kinderen en jongeren aan om aan de zending te geven, in het bijzonder aan het Wereld
Evangelisatie Fonds.
Geven
Doelstelling: onszelf en onze financiële middelen, in het bijzonder het Wereld Evangelisatie Fonds,
toewijden, om Christus’ koninkrijk uit te breiden.
• Wereldwijd geeft elke plaatselijke kerk ten minste 5,5 procent van de huidige inkomsten voor het
Wereld Evangelisatie Fonds (WEF). Maak dit bedrag regelmatig over.
• Promoot Paas- en Dankdagcollectes.
• Plan een evenement voor een ‘Geloofsbelofte voor de zending’ (zie Hoofdstuk 4 voor meer
informatie).
• Maak de giften voor het WEF wekelijks of maandelijks over naar de juiste rekening.
 Kerken in de VS maken het WEF zodra het gegeven is over aan de Global Treasury Services.
 Kerken uit Canada maken het WEF zodra het gegeven is over aan Canada National Office.
 Alle andere regio’s maken het WEF zodra het gegeven is over via het gevestigde financiële
systeem van het district en de regio onder duidelijke vermelding van WEF. Neem voor meer
details contact op met de DNMI voorzitter.
Onderwijzen
Doelstelling: mensen informeren over de noden van de wereld en onze kerk in staat stellen deze
noden in Christus te ontdekken.
• Gebruik materiaal van de NMI website en van je district en regio.
• Neem deel aan plaatselijke zendingsprojecten.
• Schep gelegenheden voor de gemeente om te luisteren naar sprekers over de zending of om met
hen in gesprek te komen.
• Maak, indien mogelijk, de NMI boeken beschikbaar voor de gemeente.
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Mission Priority One vereisten voor de plaatselijke kerk
1. De kerk bad voor de zending.
2. De kerk betrok kinderen en jongeren bij plaatselijke en wereldwijde zending.
3. De kerk gaf ten minste 5,5 procent van haar inkomen aan het WEF.
4. De kerk nam deel aan activiteiten die de gemeente informeerden over de Nazarener zending.
N.B. In Nederland is destijds besloten niet via MPO aandacht te geven aan de zending. Het past niet
in onze Nederlandse cultuur.
Plaatselijke NMI Raad
•
•
•
•

De NMI voorzitter en de NMI raad zijn samen met de voorganger het zendingsbeleidsteam. De
raad komt bij elkaar om plannen te maken, ideeën te delen en voortgang te melden.8
De raad is ervoor verantwoordelijk om het doel en de doelstellingen van de NMI - bidden,
discipelen maken, geven en onderwijzen - te promoten en te verwezenlijken.9
Begin met een raad met weinig leden. Wanneer de kerk en het zendingswerk groeien, kunnen
leden toegevoegd worden.
Aan raadsleden kunnen specifieke doelstellingen worden toegewezen: bidden, discipelen maken,
geven en onderwijzen. Ook andere onderdelen van de zending kunnen aan raadsleden
toegewezen worden, zoals: Albasten Fonds, Compassionate Ministries, de JESUS Film Harvest
Partners, World Mission Broadcast (WMB verspreidt het evangelie over de hele wereld via
elektronische media, zoals radio, tv en internet).10
Districts NMI raad (de DNMI)

•

•
•
•

•

De voorzitter van de DNMI en de DNMI raad hebben de taak om met de districtssuperintendent en
de plaatselijke kerken, de zending in alle kerken in het district te promoten. De raad komt bij elkaar
om plannen te maken, ideeën te delen en voortgang te melden.11
De raad is ervoor verantwoordelijk om het doel en de doelstellingen van de NMI - bidden,
discipelen maken, geven en onderwijzen - te promoten en te verwezenlijken.12
De raad is samengesteld uit de voorzitter, en gekozen en benoemde leden.
Aan raadsleden kunnen specifieke doelstellingen worden toegewezen: bidden, discipelen maken,
geven en onderwijzen. Ook andere onderdelen van de zending kunnen aan raadsleden
toegewezen worden, zoals: Albasten Fonds, Compassionate Ministries, de JESUS Film Harvest
Partners, World Mission Broadcast (WMB verspreidt het evangelie over de hele wereld via
elektronische media, zoals radio, tv en internet).13
De districtssecretaris stelt de statistieken voor de DNMI samen, gebaseerd op informatie die hij/zij
ontvangt van de plaatselijke kerken.
DNMI conventie

•

•
•

De DNMI conventie of -vergadering, is een tijd van geestelijke vernieuwing, zendingsinspiratie en informatie, en management. De DNMI voorzitter en de DNMI raad zorgen voor een verslag van
wat het afgelopen jaar gedaan is en wat de visie en doelen voor het komende jaar zijn.
Laat kinderen en jongeren deelnemen aan de conventie om hen daardoor te onderwijzen en te
begeleiden.
Werk samen met andere mensen en afdelingen zoals de districtssuperintendent, RCL en NJI voor
het plannen van datum, plaats en ideeën uitwisselen.

Mission Priority One vereisten voor het district
1. 90 procent van de kerken bad voor de zending.
2. 90 procent van de kerken betrok kinderen en jongeren bij de zending.
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3. 90 procent van het WEF doel van 5,5 procent van het lopende inkomen was ontvangen en
overgemaakt.
4. 90 procent van de kerken nam deel aan in activiteiten die de gemeentes informeerden over
Nazarener zendingsactiviteiten.
Regionaal leiderschap en vergaderingen
Behalve voor de VS en Canada zijn er twee regionale NMI leiders in alle regio’s: de regionale Global
NMI Council vertegenwoordiger en de regionale NMI coördinator. De vertegenwoordiger van de
Council wordt gekozen op de Global NMI Conventie14, en de regionale coördinator wordt aangesteld
door de regio. Deze mensen vertegenwoordigen de regio’s in het internationale bestuur en helpen ook
met opleidingen binnen de regio’s.
Af en toe zullen regionale conferenties door regionale leiders worden georganiseerd, en vaak zal de
NMI op deze conferenties, districts- en plaatselijke leiders bekwamen. Leiders wordt geadviseerd zich
op de hoogte te stellen wanneer deze conferenties zijn en deze zo mogelijk te bezoeken. Als dat niet
mogelijk is, vraag de vertegenwoordiger van de Global Council en de regionale coördinator dan om
het NMI materiaal dat op de conferentie is uitgedeeld.
Neem contact op met de regionale NMI leiders voor informatie waar de zendingsgiften naar
overgemaakt dienen te worden en wanneer dit dient te gebeuren, en óf er andere regionale NMI
richtlijnen zijn.
Global NMI Council (Global NMI Raad)
•

•
•

•

•
•
•

De Global NMI Council werkt samen met de Algemene Raad (General Board), de Global Mission
director, en regionale directors. Deze raad is verantwoordelijk voor het algemene beleid om het
NMI doel en de doelstellingen onder leiding van de global NMI director en de global NMI voorzitter,
te promoten.
De raad zal in een zittingsperiode van vier jaar ten minste drie keer bij elkaar komen om plannen
te maken, ideeën uit te wisselen, voor management en voortgangsrapporten.15
Raadsfunctionarissen en Leden: De Global Council bestaat uit de director van Global Mission,
de Global NMI director, de Global NMI voorzitter, en één vertegenwoordiger uit elke regio van de
Kerk van de Nazarener. Elk Global Raadslid is onder leiding van de Global NMI director en de
Global NMI voorzitter en in samenwerking met de regionale NMI coördinator, verantwoordelijk voor
het promoten van het doel en de doelstellingen van de NMI.
Exucutive Committee (Dagelijks bestuur): Het Executive Committee bestaat uit de Global
Mission director, de Global NMI director, de Global NMI voorzitter, de Global NMI vicevoorzitter, de
Global NMI secretaris en één ander raadslid. Het Executive Committee behartigt de lopende
zaken tussen de vergaderingen van de raad.16
Bronnen
NMI Handboek en Constitutie wordt elke 4 jaar bijgewerkt.
NMI Web Site www.nazarenemissions.org is een online bron met veel informatie over de NMI
doelstellingen, én met strategieën om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Mission Connection is een online maandelijks tijdschrift met informatie over het doel en de
doelstellingen van de NMI; het wordt per e-mail toegestuurd. Ga naar
www.nazarene.org/subscriber.html en klik op Mission Connection Magazine (NMI) om u aan te
melden. Let op dat u na het invullen op de knop ‘save’ onderaan op pagina 2 klikt én dat u de email die u krijgt, beantwoordt om uw account te activeren.
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•

Engage Magazine is een online zendingstijdschrift met verhalen, getuigenissen, boekverslagen,
persoonlijke essays, videorecenties, foto’s, enz. over lopende zaken in de wereldzending. Ga om u
aan te melden naar www.engagemagazine.com of naar www.nazarene.org/subscriber.html en klik
op Engage Magazine.

Einde hoofdstuknoten
1. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1
2. NMI Constitutie, Artikel IV
3. NMI Constitutie, Artikel IV
4. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 1.B.
5. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1.C.
6. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 2.A.3.
7. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 1.A.
8. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1.A., en Artikel VI, Sectie 1.C.
9. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1.B.2.
10. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1, D.
11. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 2.B.
12. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 2.B.2.
13. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 2.D.
14. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 3.C.3.
15. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 3.B.
16. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 3.D.5.a.
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Hoofdstuk 2
Bidden
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
(Jakobus 5:16)
De eerste doelstelling van de NMI is: Bidden - Voorbede voor leiders en kerken, en voor de
Heilige Geest om alle mensen tot Christus te trekken.
Gebed is essentieel voor wereldwijd evangelisatiewerk. De Grote Opdracht kan ten uitvoer worden
gebracht als Gods mensen bidden, en als kerken, huizen van gebed worden voor alle volken.
Aanbevelingen voor het verwezenlijken van bidden
• Bid dagelijks als onderdeel van een persoonlijke toegewijd leven.
• Moedig elke kerk aan om een huis van gebed voor alle volken te worden.
• Spoor alle leden aan om individueel, in kleine groepjes en in momenten van aanbidding voor
zendingsnoden te bidden.
• Voorzie de gemeente van gebedsverzoeken van de zending.
• Vraag de predikant om regelmatig tijdens het pastorale gebed te bidden voor de noden van de
wereldzending.
Bidden en vasten
• Gebed en vasten is een bijbels geestelijk principe. Zie Handelingen 13:2 en 14:23.
• Moedig mensen aan om te bidden en vasten en zichzelf te verloochenen zoals de Heilige Geest
beveelt.
• Vasten kan zijn: het zich onthouden van voedsel voor één maaltijd of voor een bepaalde tijd.
Vasten kan ook zijn: het zich onthouden van bepaald eten, voorkeuren, favoriete bezigheden,
bepaalde locaties, enz.
• Vasten motiveert ook het geven. Sommige gemeentes gebruiken ‘Bidden en Vasten’ collectes
voor het Wereld Evangelisatie Fonds.
Prayer Mobilization Line (online gebedsbrief die je ook per e-mail kunt krijgen)
• De Prayer Mobilization Line (PML) is een actueel en waardevol hulpmiddel voor gebed voor
noden, en voor lofprijzing voor Nazareners over de hele wereld.
• Kerken en personen hebben toegang tot PML in het Engels en Spaans of kunnen zich aanmelden
voor PML door naar de NMI Website te gaan: www.nazarenemissions.org. Klik op ‘Praying.’
• Ga naar www.nazarene.org/subscriber.html om je aan te melden voor PML en klik op ‘Prayer
Mobilization Line (NMI) EN’ of ‘Línea de Movilización de Oración - MNI’.
• PML heeft ook een Facebookpagina www.facebook.com/NMIPrayer. Deze is ontworpen om een
ontmoetingsplaats te zijn voor de wereldwijde kerk om gebedsverzoeken en lofprijzingen te delen.
Enkele specifieke manieren om voor de wereldwijde zending te bidden
• JESUS Film Harvest Partners. Deze bediening is een belangrijk middel tot evangelisatie. JESUS
Film Harvest Partners kan ervan op aan dat Nazareners bidden dat ze door blijven gaan om
verloren mensen te bereiken. Je kunt meer te weten komen over JESUS Film Harvest Partners
door naar de website www.jfhp.org te gaan. Je kunt het wekelijkse ‘Prayer and Praise’ verslag op
hun website lezen, óf je kunt dit verslag per e-mail ontvangen.
• Nazarene World Week of Prayer (Nazarener Wereld Week van Gebed). Dit is een jaarlijkse week
van gebed waarin de eerste vrijdag van maart (Wereldgebedsdag) valt en Nazareners bidden voor
de wereldwijde kerk. Je kunt specifieke gebedsverzoeken van over de hele wereld vinden op de
Prayer Mobilization Line.
• Gebed voor de vervolgde kerk. Gebed voor onze broeders en zusters in Christus die lijden
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•

•

•
•

•

vanwege hun geloof zou onderdeel moeten zijn van regelmatige voorbede. Er zijn talloze
algemene websites met gebedsverzoeken voor de vervolgde kerk.
10/40 Window. Dit deel van de wereld omvat noord Afrika, het Midden Oosten en zuid Azië (het
gebied op het oostelijk halfrond wat valt tussen 10 en 40 graden ten noorden van de evenaar).
Veel van de minst bereikte mensen leven in dit gebied. Bid regelmatig voor dit deel van de wereld
en dat Nazareners in staat zullen zijn deze mensen met het Evangelie te bereiken. Zie de
Amerikaanse NMI website voor meer informatie over het 10/40 Window.
Global Day of Prayer: Pinksterzondag. De gebedsfocus omvat 10 dagen dag en nacht bidden in
de aanloop naar Pinksteren. Pinksterzondag zelf is de Global Day of Prayer. Zie voor meer
informatie over de Global Day of Prayer www.nazarenemissions.org en klik op ‘Praying.’ Kijk ook
op de website van Global Day of Prayer www.globaldayofprayer.com.
Nationale dag van gebed. Veel landen hebben een nationale dag van gebed. Informeer wanneer
deze dag is en gebruik deze dag als een tijd om je te richten op de verloren mensen in dat land.
Gebedsconcerten. Een gebedsconcert is een gestructureerde gebedstijd tijdens de dienst als
mensen bij elkaar komen en zich op voorbede richten. Ga voor meer informatie naar de NMI
website www.nazarenemissions.org, klik op ‘Praying’, dan op ‘Prayer with Fasting’. Onderaan op
deze pagina staan onder ‘Concert Of Prayer’ een Word bestand en PowerPoint presentatie.
Gebedswandelingen. Een groep voorbidders wandelen door een wijk terwijl ze bidden voor de
mensen die wonen en/of werken in die wijk.
Bronnen

•
•
•
•
•

NMI web site www.nazarenemissions.org
JESUS Film website www.jfhp.org
Internationale dag van gebed voor de vervolgde kerk website (International Day of Prayer for the
Persecuted Church) www.idop.org
Open Doors International www.opendoors.org
Global Day of Prayer website www.globaldayofprayer.com
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Hoofdstuk 3
Discipelen maken
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…
en door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matteüs
28:19-20)
De tweede doelstelling van de NMI is: Discipelen maken - Toekomstige zendingsleiders, in het
bijzonder jongeren en kinderen, aantrekken en begeleiden, om in alle volken
christusgelijkvormige discipelen voor Gods missie te maken.
De NMI streeft ernaar van alle generaties discipelen te maken, met de focus op kinderen en jongeren,
hen aanmoedigend om zendingsminded en zendingsleiders te worden. Discipelen maken betekent
ook jonge leiders onderwijzen over Christus’ wereldmissie en hun passie voor de zending te voeden.
Leiders begeleiden en tot ontplooiing laten komen
De NMI heeft in elke generatie leiders nodig om volgende generaties toe te rusten, discipelen van hen
te maken en ze te begeleiden. Om dit doel te bereiken moeten NMI leiders in elke kerk en elk district
een plan opstellen.
Overweeg de volgende ideeën:
• ga in alle leeftijdsgroepen na welke mensen interesse in wereldzending tonen;
• kies uit alle leeftijdsgroepen zich ontplooiende leiders om in de NMI raad te dienen;
• moedig nieuwe mensen aan en nodig ze uit voor zendingsevenementen en zendingsstrategieën;
• betrek kinderen en jongeren in alle zendingsactiviteiten.
Kinderen en jongeren
De NMI erkent dat het wereldbeeld en de interesses van een mens in de eerste levensjaren worden
gevormd en ontwikkeld. Daarom legt de NMI in deze tweede doelstelling de nadruk op kinderen en
jongeren. De NMI werft kinderen en jongeren nu terwijl we naar de toekomst kijken. De NMI daagt
kinderen en jongeren uit om:
• zichzelf in te zetten voor God - Hem te kennen door de persoon van Jezus Christus;
• zichzelf in te zetten voor Gods missie - meer te weten te komen over de wereldzending en de
mensen die deze missie op hun hart hebben.
Een nieuwe generatie erbij betrekken
• Uit de statistieken blijkt dat 50 procent van de wereldbevolking jonger is dan 24 jaar en 30 procent
is jonger dan 15 jaar. Dus: de volgende generatie bestaat uit kinderen, tieners en jongvolwassen
die nu jonger dan 24 jaar zijn. De NMI werft met passie deze leeftijdsgroep om te volbrengen wat
Christus beval in de Grote Opdracht.
• Volgende generaties kunnen met het woord ‘passie’ geïdentificeerd worden. Zelfs met de vele
problemen die zij in hun eigen culturen ondervinden, zijn zij geneigd zichzelf volkomen in te zetten
voor alles wat zij doen. Daarom moeten de kerk en de NMI de volgende generaties helpen om
gepassioneerd te worden voor God en zijn missie.
• Overweeg deze belangrijke stappen om in de volgende generatie passie te ontwikkelen:
 wees er. Zij hebben mensen nodig op wie ze kunnen rekenen en die interesse in hen tonen;
 wees gepassioneerd. Zij willen dat mensen authentiek en echt zijn. Zendingsleiders moeten
gepassioneerd zijn om anderen te helpen een passie voor zending te ontwikkelen;
 wees gemeenschap. Zij willen horen bij Gods missie en voelen dat zij daarin belangrijk zijn. Het
helpt om een gevoel van verbondenheid te ontwikkelen als je met andere christenen samen
bent.
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De zendelingen van morgen ontwikkelen (Zendingsroeping)
• De meeste zendelingen getuigen ervan dat ze als kind of jongere voor het eerst Gods roeping voor
een wereldwijde bediening voelden. Daarom zou de kerk elk kind en elke jongere die Gods
roeping ervaart, moeten helpen door ze aan te moedigen en te begeleiden.
Wat hiervoor gedaan kan worden:
 help ze een relatie met God op te bouwen door hun eigen bijbelstudie, gebed en aanbidding;
 help ze betrokken te raken bij het gemeenteleven;
 help ze meer te weten te komen over de wereldwijde kerk en zendingsnoden;
 help ze hun door God gegeven gaven en talenten te ontwikkelen;
 ga voor meer informatie naar de NMI website www.nazarenemissions.org en klik op
‘Discipling’;
 de NMI beveelt plaatselijke kerken aan om iemand aan te stellen om kinderen en jongeren bij
hun zendingsroeping te begeleiden.
Organisatie
• In de plaatselijke kerken zullen er verschillen zijn in de groepen van de volgende generatie.
Echter, de NMI beveelt kerken aan mensen uit te kiezen die zowel voor kinderen als jongeren zorg
dragen. Deze mensen zullen hen van geschikt materiaal voorzien en zorgen voor de juiste
activiteiten hierbij hoort ook zendingsonderricht.1
• Laat kinderen en jongeren ook lid worden van de NMI. Hun lidmaatschap zal in het verslag van de
plaatselijk NMI voorzitter vermeld worden.2
• Plan zo vaak mogelijk zendingsbijeenkomsten of -activiteiten voor de volgende generaties. De NMI
beveelt aan om dat eens per maand te doen. 3
• Kies voor de volgende generaties zendingsleiders met de volgende kwalificaties:4
 ze hebben een hart voor kinderen en jongeren;
 ze hebben een levendige interesse in Nazarener wereldzending;
 ze kunnen samenwerken met de plaatselijke NMI voorzitter en de NMI raad;
 ze kunnen helpen met het begeleiden en discipelen maken van volgende generaties.
Zendingsonderricht
• Hulpmiddelen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren zijn belangrijk voor zendingsonderricht.
Zulke materialen zullen hen helpen te leren de noden van de wereld en de zending en de
mogelijkheden hiervoor.
• Overweeg de volgende ideeën om bewustzijn van de wereld bij volgende generaties te promoten:
 plan regelmatig zendingsactiviteiten voor de volgende generatie. Geef deze een creatieve
naam. Gebruik deze tijd om te bespreken wat God wereldwijd doet;
 betrek de volgende generaties in bijeenkomsten waar zendelingen of zendingssprekers iets over
de zending aan de gemeente vertellen. Regel het zo dat deze sprekers de kinderen en jongeren
op een ander tijdstip ontmoeten;
 betrek de volgende generaties in zendingsprojecten waarbij ze iets kunnen doen, zoals
activiteiten en uitstapjes. Vraag de predikant of jeugdleider om dit te helpen plannen;
 betrek de volgende generaties bij gemeente- en naar buiten gerichte bedieningen van de kerk;
 kijk op de NMI website voor nog meer ideeën.
Ga naar www.nazarenemissions.org en klik op ‘Discipling’.
Bidden
• Betrek de volgende generaties bij alle bidstonden, gebedsdiensten e.d. van de kerk.
• Zorg voor een persoonlijke relatie met zendelingen of anderen die betrokken zijn bij naar buiten
gerichte bedieningen.
• Help de volgende generaties de noden van de wereld die in het nieuws gemeld worden, te
signaleren.
• Deel geschikte gebedsverzoeken van Prayer Mobilization Line (online gebedsbrief, zie Hoofdstuk
2), de JESUS Film Harvest Partners (zie Hoofdstuk 2) en andere bronnen.
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Geven
• Moedig de volgende generaties aan om mee te doen met geven middels:
 WereldEvangelisateFonds, Paas- en Dankdagoffer;
 Albasten collecte;
 Nazarene Compassionate Ministries;
 andere zendingscollectes en - projecten.
Praktische (Hands-on) zendingservaringen voor de jongeren
De Kerk van de Nazarener erkent al lang de noodzaak dat jongeren en jongvolwassenen bij de
wereldzending betrokken worden. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan. We moedigen
kerken, districten en regio’s aan om creatief te zijn in het vinden van manieren, zodat de volgende
generaties persoonlijk betrokken zijn bij zendingsprojecten.
Overweeg de volgende ideeën:
• moedig jongeren aan zomerkampen bij te wonen. Zendelingen zijn vaak aanwezig in deze kampen
om er te spreken en interactief met de jongeren bezig te zijn;
• sponsor jongeren die niet genoeg geld hebben om mee te gaan met zomerkampen;
• betrek jongeren bij gemeenteprojecten;
• begeleid iemand die geld voor een zendingsproject inzamelt;
• help, indien mogelijk de volgende generaties, zodat mensen die een roeping voor de zending
ervaren, deel kunnen nemen aan Mission Immersion trips.
Vrijwilligers in de zending
Mission Corps
• Mission Corps is in het leven geroepen voor mensen van alle leeftijden om drie maanden of langer
in een ander deel van de wereld in de zending te dienen. Deze vrijwilligers gebruiken hun talenten
en gaven in de Nazarener zending.
• Mission Corps vrijwilligers voorzien in hun eigen onderhoud of werven ondersteuning via familie,
vrienden en de kerk.
• Tentenmakers zijn mensen die door hun werk naar een andere cultuur of een ander gebied in de
wereld worden geleid. Hun werk voorziet in hun onderhoud terwijl ze Jezus delen met anderen om
hen heen, en hun inspanningen worden gecoördineerd met Nazarener leiders om de kerk en
zendelingen te helpen discipelen in alle volken te maken.
• Geïnteresseerden kunnen bij hun regiokantoor informeren naar de mogelijkheden van Mission
Corps of ga naar de Mission Corps website www.missioncorps.org.
Voor Nederland: ga naar www.zending.nazarener.nl, klik hier op ‘Volgen en vervolgens op
‘Vrijwilliger - Mission Corps’.
Werk & Getuigenis (Work & Witness, W&W)
•

•

•

•

In de Kerk van de Nazarener betekent Werk & Getuigenis (W&G) een kort zendingsproject van
drie weken of minder. Mensen van alle leeftijden kunnen zo zelf aan de wereldzending
deelnemen.
Werk & Getuigenis betreft het bouwen van een kerk, school, ziekenhuis of huis, evenals het
opbouwen van relaties en geestelijke groei, christelijk rentmeesterschap en een christelijke
wereldbeschouwing.
W&G projecten kunnen overal waar dat nodig is plaatsvinden: in een plaatselijke gemeente vlakbij,
in een district, in hetzelfde land, of in een land ver weg. Informeer bij je district of regiokantoor voor
mogelijke projecten of ga naar de Amerikaanse W&G website www.workandwitness.org.
Bij een W&G project komt een team een verscheidenheid aan behoeften tegen. Teams van twee
of meer mensen verschaffen bouw, medische, technische en evangelische bijstand. Overweeg
één van deze ideeën:
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•

plaatselijke projecten worden door één of meerdere kerken tezamen gepland. De kerk of
kerken zamelen het geld in voor alle kosten van het project;
 districtsprojecten worden door een district georganiseerd en deelnemers worden door het
district in de kerken van het district geworven. Het district helpt om het geld voor alle
projectkosten in te zamelen;
 JESUS Film Ministry Trips kunnen plaatselijke-, districts- of regionale projecten zijn. Er wordt
geld ingezameld om de benodigdheden voor de Jezusfilm aan te schaffen en af te leveren. Ga
voor meer informatie naar de JESUS Film Harvest Partners website www.jfhp.org en klik op
‘MInistry Trips’;
 Extreme Nazarene Missions verzamelt de behoeften van de hele wereld en bestaat uit mensen
van over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar de website www.extremenazarene.org.
Financiën. Bij de meeste W&G projecten zijn twee belangrijke kostenposten:
 kosten die verband houden met bouwmaterialen, medische benodigdheden,
schoolbenodigdheden, Jezus film uitrusting, of wat er ook nodig is op de plek waar het W&G
project is;
 de kosten voor het team, de reis, eten, onderdak, verzekering, en diverse andere kosten.

W&G leidraad
• Een kerk komt pas in aanmerking voor het sponsoren van een W&G project als zij ten minste 5,5
procent van de huidige inkomsten aan het Wereld Evangelisatie Fonds geeft.
• Een district komt pas in aanmerking voor het sponsoren van een W&G project als de kerken van
dat district tezamen ten minste 90 procent van het streefbedrag voor het Wereld Evangelisatie
Fonds geeft.
• Alle W&G projecten worden goedgekeurd op districts-, field- (niet in de VS/Canada regio), en
regionaal niveau voordat ze toegevoegd worden aan de goedgekeurde wereldprojectlijst.
• Alle W&G projecten die over de districtsgrenzen gaan of die in een ander land plaatsvinden,
moeten door het W&W Office in het Global Ministry Center eerst goedgekeurd en dan
geregistreerd worden.
• Voor alle goedgekeurde W&G projecten is een verzekering, verkregen via het W&W Office in het
Global Ministry Center, vereist.
• De Kerk van de Nazarener is niet verantwoordelijk voor W&G teams of individuele personen die
niet gecoördineerd hebben met het W&W Office en de vereiste verzekering niet betaald hebben.
• Officiële fondsen voor W&G projecten moeten drie maanden voor vertrek naar Globel Treasury
Services overgemaakt worden. Dit is nodig om de fondsen te verwerken en geeft voldoende tijd om
materialen aan te schaffen voordat de teams op de projectplek aankomen. Voor teams buiten de
VS: neem alsjeblieft contact op met het W&W Office op www.workandwitness.org om afspraken te
maken voor de betaling.

•
•
•
•
•
•

Bronnen
Werk & Getuigenis website: www.workandwitness.org. Deze site heeft een rijkdom aan informatie,
inclusief online forums en een pagina Resources, waar van alles te downloaden is.
NMI website: www.nazarenemissions.org
Mission Corps website: www.missioncorps.org
Vrijwilligerssite Nederland: www.zending.nazarener.nl/index.php/volgen/vrijwilliger-mission-corps
JESUS Film Harvest Partners website: www.jfhp.org
Extreme Nazarene Missions website: www.extremenazarene.org

Eindnoten
1. NMI Constitutie, Artikel III, Sectie 1.
2. NMI Constitutie, Artikel IV.
3. NMI Constitutie, Artikel VI, Sectie 1.A.
4. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1C.2.
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Hoofdstuk 4
Geven
Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen.
2 Korintiërs 8:3
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.
2 Korintiërs 9:7
De derde doelstelling van de NMI is: Geven - Onszelf en onze financiële middelen, in het
bijzonder het Wereld Evangelisatie Fonds toewijden, om Christus’ koninkrijk uit te breiden.
Geven, in het bijzonder offerend geven, is nodig voor de wereldwijde zending van de Kerk van de
Nazarener. De NMI heeft de verantwoording om te helpen fondsen te werven voor de wereldwijde
zending van de kerk. Daarom raadt de NMI het volgende aan:
• geld dat voor de wereldzending is binnengekomen, mag nooit voor andere doelen gebruikt worden
dan waar het voor gegeven is;
• het is erg belangrijk dat alle fondsen meteen overgemaakt worden naar de juiste personen of
kantoren.
Bedieningen van de plaatselijke kerk
•
•

Voor het functioneren van de plaatselijke NMI kan geld nodig zijn, zoals bijv. voor gastsprekers,
plaatselijke zendingsprojecten, folders enz.
Geld voor plaatselijke uitgaven wordt normaliter d.m.v. collectes verkregen, of het wordt in de
plaatselijke begroting opgenomen.
Districtsbedieningen

•

•

Voor het functioneren van de DNMI is geld nodig voor bijv.: de districtsconventie, verschillend
foldermateriaal, regionale kosten, kosten voor de afgevaardigden naar de Global NMI Conventie,
enz.
Het district kan zelf bepalen op welke manier het geld voor de DNMI binnengehaald wordt. Enkele
suggesties: plaatselijke kerken betalen een vastgestelde contributie, plaatselijke kerken houden
een speciale collecte, het district neemt de DNMI op in de begroting, enz.
Wereldwijde bedieningen
Wereld Evangelisatie Fonds

•

•
•

•

Het Wereld Evangelisatie Fonds is van levensbelang voor de wereldzending van de Kerk van de
Nazarener. Het WEF is de gezamenlijke en essentiële levensader voor de totale reikwijdte van de
kerk over de hele wereld.
Met het WEF doen we meer met elkaar dan we ooit alleen zouden kunnen doen. Dit is een
samenbindende afspraak.
Elke plaatselijke kerk moet het WEF beschouwen als het belangrijkste geven voor de
wereldzending. Speciale zendingsbijdragen als Albastenfonds en Nazarene Compassionate
Ministries, moeten naast het WEF streefbedrag gegeven worden.
We geven minsten 5,5 procent van het kerkelijke inkomen aan het
WereldEvangelistatiFonds. Dit streefbedrag is voor alle kerken in de hele wereld hetzelfde.
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•

•

Speciale collectes als het Paasoffer en de Dankdagcollecte helpen het WEF in te zamelen. Kerken
kunnen ook Bidden en Vasten collectes of giften van Geloofsbeloftes voor het WEF gebruiken.
Een kerk kan ook 5,5 procent van haar reguliere tienden en gaven geven.
De Algemene Raad (General Board) stelt de verdeling van het WEF vast. Het grootste gedeelte
van het WEF wordt in wereldwijde evangelisatie geïnvesteerd.

Field-gerelateerde verrichtingen en wat aan de zending ten goede komt
Het WEF van Global Mission wordt o.a. gebruikt voor:
• zendelingen: salaris, reiskosten, onderwijsvergoeding, pensioenplan, ziektekostenverzekering,
gezondheidszorg, enz.;
• werk en ondersteuning aan kerken, scholen, ziekenhuizen, klinieken enz.
• stichting en opbouw van kerken;
• onderhoud van gebouwen en eigendommen;
• workshops en training.
Waardering: De NMI geeft een bepaalde waardering aan plaatselijke kerken en districten die het
streefbedrag voor het WEF bereiken.
• World Evangelism Church: kerken die ten minste 5,5 procent van hun kerkelijke inkomsten aan
het WEF geven, hebben het minimum streefbedrag van hun support aan wereldzending bereikt.
Deze kerken zijn het levensbloed van de missie van de Kerk van de Nazarener aan de volken.
• World Evangelism Church of Excellence: kerk die minstens 5,7 procent óf minstens $1.500
meer dan de 5,5 procent (net welk van beide het minste is), aan het WEF geeft.
• World Evangelism District of Excellence: districten die minstens 90 procent van het WEF
streefbedrag (5,5 procent) geven, hebben als district voldaan aan het minimum van hun support
aan de wereldzending.
Collectes/inzamelingen voor goedgekeurde speciale zendingsbijdragen
•

•

•
•

De NMI promoot speciale collectes/inzamelingen voor de zending. Collectes/inzamelingen voor
goedgekeurde speciale zendingsbijdragen dienen naast het WEF gegeven te worden. Deze
speciale collectes/inzamelingen zijn een waardevolle ondersteuning voor zendelingen,
landgenoten die in het buitenland verblijven en andere leiders wereldwijd.
De NMI geeft prioriteit aan de volgende speciale zendingsbijdragen. De NMI moedigt elke
plaatselijk kerk aan te bepalen hoe en wanneer elk van deze essentiële collectes het effectiefst
ingezameld kunnen worden.
• Albasten Fonds: wordt alleen gebruikt voor gebouwen en bezittingen.
• World Mission Broadcast: verspreidt het evangelie over de hele wereld via elektronische
media, zoals radio, tv en internet.
• Missionary Care: ondersteunt de gezondheidszorg en persoonlijke behoeften van
zendelingen middels speciale collectes en andere mogelijkheden om te geven. Dit is een
combinatie van LINKS (Loving Interested Nazarenes Knowing and Sharing), Kerstfonds (voor
zendelingen), Missionary Health Care (voor ziektekostenverzekerkingen van zendelingen),
Distinguished Service Award (onderscheiding in de vorm van een certificaat wat door een kerk
of een groep uit de kerk aan personen gegeven kan worden voor hun inzet in de kerk) en
Memorial Roll (certificaat om overleden vrienden en geliefden te eren).
• Andere speciale zendingsbijdragen: De NMI blijft andere speciale zendingsbijdragen
promoten zoals Nazarene Compassionate Ministries, JESUS Film Harvest Partners, Werk &
Getuigenis enz.
Soms bezoeken zendelingen kerken om over hun zendingswerk te vertellen. Zo mogelijk zullen
kerken een collecte voor deze zendelingen houden.
Plaatselijke kerken en districten kunnen kiezen welke doelen ze willen steunen en op welke
manier ze daarvoor geld in willen zamelen. Ze moeten het geld via door de regio en het district
bepaalde kantoren overmaken.
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Geloofsbelofte
Sommige kerken gebruiken het Geloofsbelofte plan voor financiële ondersteuning van de
wereldzending. Wat is een Geloofsbelofte? De plaatselijke kerk daagt mensen uit tot een jaarlijkse
Geloofsbelofte toezegging voor de Nazarener wereldzending. Geloof is essentieel: de kerk moedigt
iedereen aan Gods wil te zoeken voor het bedrag dat ze in geloof beloven te geven. De totale
toezegging wordt gegeven naar de persoonlijke voorkeur en zoals God voorziet: wekelijks,
maandelijks of als een eenmalige gift.
Richtlijnen voor geloofsbeloftes
• Het geld van een geloofsbelofte hoort voor de zending te zijn, in het bijzonder voor wereldwijde
evangelisatie.
• Geloofsbeloftes zijn geen vervanging van andere zendingscollectes zoals het Paasoffer voor het
WereldEvangelisatieFonds. Mensen die geen toezegging middels een geloofsbelofte gedaan
hebben, moeten de gelegenheid krijgen aan deze collectes te geven.
• In een geloofsbelofte kunnen ook bedragen opgenomen worden voor speciale zendingsbijdragen;
echter, de NMI beveelt kerken aan mensen de gelegenheid te geven ook aan deze collectes deel
te nemen, naast de geloofsbelofte.
• Uitgaven voor de plaatselijke NMI en voor de DNMI kunnen ook in een geloofsbelofte opgenomen
worden.
• In een geloofsbelofte kunnen geen andere kerkelijke uitgaven zoals predikanten salaris, kosten
voor het gebouw, enz. opgenomen worden.
• Het vertrouwen van de mensen mag niet beschaamd worden.
Policy voor geloofsbeloftes
• Aan het Wereld Evangelisatie Fonds moet het volledig streefbedrag gegeven worden alvorens de
speciale zendingsbijdragen te overwegen.
• Geld van een geloofsbelofte mag alleen voor de zending gebruikt worden.
• Al het geld dat via geloofsbeloftes binnenkomt, dient in de boekhouding te worden verwerkt door
de plaatselijke NMI penningmeester of door de penningmeester van de kerk.
NMI penningmeester plaatselijke kerk
•

De NMI constitutie bepaalt dat de NMI penningmeester een gekozen penningmeester mag zijn óf
de penningmeester van de kerk.1

Boekhouding
• Ongeacht hoe klein de kerk is of hoe laag de inkomsten zijn, alle geldtransacties, zowel inkomsten
als uitgaven, dienen nauwgezet en gedetailleerd bijgehouden te worden.
• De plaatselijke NMI penningmeester dient een nauwgezet financieel verslag te geven aan de
predikant voor zijn of haar verslag aan de districtsvergadering.
• Als er alleen een algemene penningmeester is, zal deze verantwoordelijk zijn voor de gehele
boekhouding van de NMI. Als er zowel een algemene penningmeester als een NMI
penningmeester is, zullen zij wat betreft de boekhouding van de NMI samenwerken.
Het overmaken van fondsen: het overmaken van fondsen naar het juiste kantoor of de juiste plaats
kan tijd schelen en zal problemen met omrekenen voorkomen.
• Afrika, Azië-Pacific, Eurazië, Meso-Amerika, en Zuid-Amerika regio’s: maken het geld over
naar het regiokantoor, waar de verschillende fondsen doorgestuurd worden naar de Global
penningmeester in het Global Ministry Center.
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Bronnen
•
•
•
•

NMI website: www.nazarenemissions.org
Kerk van de Nazarener website van de algemene kerk www.nazarene.org
Rentmeesterschap website www.nazarene.org en klik op ‘Stewardship’
JESUS Film Harvest Partners website www.jfhp.org

Eindnoten
1. NMI Constitutie, Artikel V, Sectie 1.C.2. en D.4.
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Hoofdstuk 5
Onderwijzen
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen
zich uit met ongeveer drieduizend.
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken
het brood en wijdden zich aan het gebed.
Handelingen 2:41-42
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen….
door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Mattheüs 28:19a-20a
De vierde doelstelling van de NMI is: Onderwijzen - Mensen informeren over de noden van de
wereld en onze kerk in staat stellen deze noden in Christus te ontdekken.
Onderwijzen is de fundamentele doelstelling die een basis biedt voor de andere drie doelstellingen.
Nazareners kunnen alleen bidden, discipelen maken en geven als ze ‘weten’. NMI leiders moeten zich
helemaal inzetten om de mensen te onderwijzen over de noden van de wereld en hoe zij deze noden
in Christus kunnen ontdekken.
Nazareners wereldwijd delen de zendingsverhalen van de kerk. Door de verhalen te vertellen,
ontwikkel je passie voor wereldwijde zending. Als Jezus’ volgelingen weten wat er op het spel staat en
horen hoe anderen Gods roeping voor de zending gehoorzamen, worden zij uitgedaagd om hier ook
aan deel te nemen.
De NMI zet zich in om de plaatselijke kerken te helpen om zendingsverhalen te vertellen. Dit wordt
bereikt door een verscheidenheid aan middelen en ondersteuning voor de plaatselijke kerken.
Gedrukt - en ander materiaal
NMI Zendingsboeken
• Boeken voor volwassenen: elk jaar worden in het Engels zes boeken geschreven met verhalen
over de wereldzending. De boeken zijn ook beschikbaar in audioformaat op CD. De boeken
worden in setjes van zes stuks verkocht door het Nazarene Publishing House (NPH). Ga naar de
website van het NPH www.nph.com en zoek naar ‘NMI Missions Books’. De boeken zijn ook
beschikbaar in MP3 formaat en als ebook. De boeken moeten apart gekocht worden op de NPH
website. Zoek voor de MP3-boeken op MP3. Ga voor de ebooken naar de NPH Homesite, klik in
de linkerkolom op ‘Ebooks’ en vervolgens op ‘Nazarene Missions International (NMI)’.
• Jeugdboeken: drie van de Engelse boeken voor volwassenen worden elk jaar voor de jeugd
uitgekozen; ze zijn in setjes van drie stuks bij het Nazarene Publishing House te verkrijgen. Ga
naar de website van het NPH www.nph.com en zoek naar ‘NMI Missions Books’.
• Kinderboeken: elk jaar worden er zes boeken in het Engels geschreven: drie voor alle lezers en
drie voor gevorderde lezers. Ze zijn beschikbaar in setjes van zes stuks bij het Nazarene
Publishing House. Ga naar de website van het NPH www.nph.com en zoek naar ‘NMI Missions
Books’.
NMI onderwijsprogramma’s
• International Mission Education Journal (IMEJ): dit materiaal, gebaseerd op het hieronder
beschreven materiaal voor volwassenen en kinderen, is beschikbaar in het Spaans, Portugees,
Frans, Thais en Engels. Het is bedoeld voor gemeentes buiten de VS/Canada regio en voor niet
Engels sprekende gemeentes in de VS en Canada. De IMEJ in andere talen dan Engels is vrij
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•

•

•

•

•

toegankelijk op de NMI website www.nazarenemissions.org. Alle vertalingen zijn beschikbaar via
de regiokantoren.
Materiaal voor volwassenen: Living Mission bevat lesmateriaal, verhalen, video’s en CAUSES
(praktische [hands-on] zendingsprojecten). Een abonnement biedt ook toegang tot de Living
Mission website www.livingmission.com voor extra materiaal. Dit materiaal is te verkrijgen bij het
Nazarene Publishing House. Ga naar de NPH website www.nph.com en zoek naar ‘Living
Mission’.
Materiaal voor jongeren: dit materiaal helpt jongeren een levensstijl van zendingsbewustzijn en bediening te ontwikkelen. Mission CAUSES moedigt jongeren aan zich aan te sluiten bij specifieke
hands-on projecten over de hele wereld. Dit materiaal is te verkrijgen bij het Nazarene Publishing
House. Ga naar de NPH website www.nph.com en zoek naar ‘Youth Mission Education’.
Materiaal voor kinderen: kinderen leren elk jaar middels 12 lessen over de wereldwijde zending.
Dit is een 5 jarig regionaal lesprogramma, ontworpen voor kinderen van de basisschool. Het bevat
een materiaal gids, een CD met 24 activiteiten, en een PowerPoint met illustraties uit elk van de
zes kinderzendingsboeken. Dit materiaal is te verkrijgen bij het Nazarene Publishing House. Ga
naar de NPH website www.nph.com en zoek naar ‘Children Mission Education’ of ‘Kidz Passport
to Missions’.
Nazarene Media Library (Nazarener Media Bibliotheek) is een website met video-, audio- en pdf
bestanden voor de Kerk van de Nazarener. De bibliotheek heeft materiaal voor de NMI, Global
Mission en andere Nazarener zendingsbedieningen. Ga naar www.nazarenemedialibrary.org.
Niet Engels materiaal: er is verschillend materiaal beschikbaar in het Spaans, Portugees, Frans
en Thais. Ga naar de NMI website www.nazarenemissions.org en klik op ‘Language Resources.’

Online materiaal
• De NMI website: dit is de primaire informatiebron voor NMI leiders. Informatie is ingedeeld rond
de 4 NMI doelstellingen: bidden, discipelen maken, geven en onderwijzen. Twee nuttige links zijn
Missionary profiles en A to Z Directory. Er zijn ook secties voor de voorzitters van de plaatselijke
kerk en het district. Ga naar www.nazarenemissions.org.
• Engage is een website met magazineachtige zendingsonderwerpen: verhalen over mensen,
artikelen over zendingsstrategieën van onze kerk, foto's en artikelen afkomstig van lezers en
andere schrijvers. De doelgroep is alle Nazareners over de hele wereld. Deze tijdschriftsite kan op
de homepage in meerdere talen vertaald worden. Ga naar de Engage tijdschriftwebsite
www.engagemagazine.com voor meer informatie en om je te abonneren.
• Mission Connection is gratis maandelijks elektronisch uitwisselingsmateriaal voor NMI leiders
binnen de plaatselijke kerk. Het staat vol met ideeën en strategieën om te helpen bij het
verwezenlijken van de doelstellingen van de NMI. Ga voor meer informatie en om je te abonneren
naar de NMI website www.nazarenemissions.org en klik op ‘Educating’.
• HeartLine is een gratis maandelijkse nieuwsbrief, ontworpen voor NMI leiders die per email naar
de plaatselijke NMI voorzitters en leden van de Global Council wordt verzonden. HeartLine bevat
een breed scala aan nuttige informatie en uitdagingen voor NMI leiders op alle niveaus. De
nieuwsbrief staat op de NMI website www.nazarenemissions.org onder ‘A to Z Directory’.
• JESUS Film Harvest Partners heeft een uitgebreide website met verhalen van veranderde
levens, verslagen, strategieën, hand-outs, posters, enz., om te gebruiken in de plaatselijke
zending. Ga naar www.jfhp.org.
• De Nazarene Compassionate Ministries (NCM) website bevat nieuws, verhalen, informatie,
projecten, kindersponsoring en het geven van kansen. Ga naar www.ncm.org.
• De Global Mission website bevat veel informatie over Nazareners van over de hele wereld, met
inbegrip van gemakkelijk links naar de verschillende afdelingen van Global Mission (nl. NMI, NCM,
Work & Witness (Werk & Getuigenis), Candidate opportunities, Youth in Mission, Mission Corps,
World Mission Broadcast, enz.). Ga naar www.nazareneglobalmission.org.
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Missionary Home Assignment (Deputatie)
•

•

•

•

Wat is deputatie? Wanneer zendelingen op verlof zijn, krijgen zij de opdracht om langs
verschillende kerken te reizen om te spreken over hun werk en te delen wat God doet. Zorg ervoor
dat kinderen en jongeren aanwezig zijn bij diensten waar zendelingen aanwezig zijn of waar over
de zending gesproken wordt.
Doel: één van de meest effectieve manieren om het verhaal van de zending te vertellen, is om
zendelingen te laten spreken in en te communiceren met gemeentes. Dit zal helpen om de wereld
naar de kerk te brengen en is één van de belangrijke strategieën om de doelstelling ‘Onderwijzen’
te verwezenlijken.
Planning: indien mogelijk, moeten districten gemeentes helpen een zendeling in te roosteren.
Kerken kunnen contact opnemen met het district of de regionale kantoren om hulp te krijgen om
andere sprekers in te roosteren.
Collectes en accommodaties: kerken zullen een collecte houden voor een zendeling of iemand
die over de zending spreekt. Een kerk dient ook voor onderdak en maaltijden voor hen te zorgen.
Bijbelscholen en seminars

•

•
•

•
•

Nazarener onderwijsinstellingen over de hele wereld leiden predikanten, leraren, evangelisten,
verpleegkundigen, en lekenleiders op. Dit onderwijs is essentieel voor het succes van
evangelisatiewerk. God gebruikt deze predikanten, leraren en leken om zijn Koninkrijk in hun eigen
gebied te bouwen. Daarom is ons onderwijs essentieel voor het klaarstomen van internationale
leiders en pastorale teams.
Vergeet de studenten, docenten en ander personeel niet in uw gebed.
Ga naar de NMI website www.nazarenemissions.org voor een lijst van Nazarener instellingen
wereldwijd en klik op ´Educating.´
Andere bronnen
De World Mission Broadcast website www.worldmissionbroadcast.org
Global Mission Mobilization website http://mobilization.nazarene.org
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