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Judith als zakenvrouw in de zending? 
 

Bijna een jaar geleden kreeg ik (Karsten) een nieuwe mogelijke collega, die vanuit een hoge positie in de zakenwereld  

nu lid wilde worden van een zendingsorganisatie. Judith1 was iemand die leiding had gegeven op het gebied van 

communicatie en bedrijven hielp zichzelf duidelijk te presenteren. Dat was het soort expertise die wij (het 

leiderschapsteam waar Karsten deel van is) goed konden gebruiken! Geregeld merkten we wel dat zij vanuit een totaal 

andere hoek naar dingen keek. Het mooie was dat we steeds weer terug konden komen op hetzelfde fundament: we 

waren allemaal enthousiast over de kracht van het Woord van God die mensen kan veranderen. Maar we moesten wel 

vaak uitleggen hoe anders dingen werken in een zendingsorganisatie dan in een zakelijk bedrijf!. Tegelijk wilden wij 

ook graag dingen leren waar wij ons voordeel mee zouden kunnen doen. Wij hadden dan ook goede hoop dat deze 

nieuwe zendelinge inderdaad de stap zou maken en ons leiderschapsteam zou komen versterken. Het was een 

teleurstelling toen we vorige week hoorden dat ze besloten had bij een andere zendingsorganisatie te gaan werken die 

wat meer zakelijk opereert. Maar natuurlijk vertrouwen we erop dat ze ook daar tot een zegen zal zijn!  

 

Veel mensen denken dat je alleen in de zending kunt werken als je goed bent in evangelisatie, bijbelvertalen of preken. 

We merken in toenemende mate dat we ook mensen nodig hebben zoals Judith die goed zijn in het succesvol laten zijn 

van anderen. Er zijn bv. begeleiders nodig, trainers, projectmanagers, communicatie specialisten en bestuurders die in 

de verschillende landen als steigers om de zendingsbeweging heen staan. We hebben in de loop der jaren gemerkt dat 

er inderdaad mensen zijn die de overstap van de zakenwereld, de overheid, het onderwijs of een sociale organisaties 

goed kunnen maken. Vooral een diepe motivatie om Gods Woord onder de mensen te brengen en een bereidheid om 

te leren van een nieuwe omgeving helpt mensen zo'n overstap te maken. Zouden we snel een nieuwe Judith kunnen 

vinden? 

 

Om voor te bidden 

● Dank God voor mensen zoals Judith die hun baan opzeggen om hun expertise fulltime te gebruiken voor Gods 

Koninkrijk.  

● Bid voor ons als we met collega's van veel verschillende achtergronden werken, die elk vanuit hun eigen 

invalshoek denken. 

 
Tweedaagse workshop: Leren van iemand uit zakenwereld in een zendingsomgeving 
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