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DE EINDEN DER AARDE

Psalm 67:8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Jesaja 52:10b …en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.

Micha 5: 3b …want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.
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DOEL BEREIKT?

1. ‘En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der 

aarde.’ Ps. 72:8

2. ‘Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, 

uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, 

staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en 

palm takken waren in hun handen.  En zij riepen met grote stem, zeggende: 

De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.’ 

Openbaring 7:9-10
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DE VOLKEN – OUDE TESTAMENT

‘En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde (...)’ 

Gen. 22:18

‘opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen.’ |

2 Kron. 6:33

‘De volken zullen U, o God, loven.’ 

Psalm 67:4 

‘Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten.’ 

Jes. 51:5



DE VOLKEN – NIEUWE TESTAMENT

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de Naam 

des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden 

alles wat Ik u geboden heb.’ 

Matt. 28:19

‘En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van 

de doden opstaan ten derden dage. En in Zijn Naam gepredikt worden 

bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van 

Jeruzalem.’

Luk. 24:46-47



DE VOLKEN

En het Evangelie moet 
eerst gepredikt 
worden onder alle 
volken.

Mark. 13:10



DE VOLKEN
Mandaat Zending 
Gereformeerde Gemeenten

‘Zending is die arbeid van de 
kerk onder 
de niet-gekerstende volken, 
die in Woord en daad 
gestalte geeft aan Christus’ 
opdracht aan Zijn Kerk, opdat 
onder Zijn zegen en tot eer 
van Zijn Naam daar Zijn 
Koninkrijk mag komen en 
openbaar zal 
worden in zelfstandige 
gemeenten.’ 



4. DEFINITIE VOLKEN
Definitie ‘volken’:
De grenzen tussen de volken lopen daar waar de verbreiding van het Evangelie wordt 
gehinderd wordt door een taal- en/of een acceptatie-barrière. 
 Conform deze definitie: 16.858 volken op aarde
 Van dit aantal zijn er 6.994 geclassificeerd als ‘onbereikt’

Definitie ‘onbereikt’:
Binnen deze +6.900 volken is geen of een te kleine christelijke gemeenschap
aanwezig die zelfstandig in staat is het Woord van  God te verspreiden binnen het 
eigen volk.  
 Anders gezegd: voor de verspreiding van het Evangelie binnen deze groep zijn 

mensen vanuit een ander gebied ‘nodig’.  Zie hier de roeping van de zending 
anno nu.



LAND OF VOLK?

1 land

Hoeveel volken? 

a. < 10
b. 10 – 100
c. 100 – 1000
d. > 1000
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2532 volken1 land



DE VOLKEN
Missiologische definitie van ‘volk ’bepaald door twee 
kenmerken:

a. Barrière van ‘Verstaanbaarheid’
b. Barrière van ‘Acceptatie’

De grenzen tussen de volken lopen daar waar de verbreiding van het 
Evangelie wordt gehinderd wordt door een taal- en/of een acceptatie-
barrière. 



DE VOLKEN
Barrière van ‘Verstaanbaarheid’



DE VOLKEN
Barrière van ‘Acceptatie’

VOLK A VOLK B



DE VOLKEN

4e eeuw
Evangelie in Maastricht

St. Servaas, eerste bisschop in 
‘den Nederlanden’
8e eeuw
Evangelie in Friesland

Willibrord, apostel der friezen. 
Vanuit Engeland!



DE VOLKEN
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DE VOLKEN

6.994 volken ‘onbereikt’
Definitie ‘onbereikt’:
Binnen deze +6.900 volken is geen of een te kleine christelijke gemeenschap
aanwezig die zelfstandig in staat is het Woord van  God te verspreiden binnen 
het eigen volk.  

Anders gezegd: voor de verspreiding van het Evangelie binnen deze groep 
zijn mensen vanuit een ander gebied ‘nodig’.  
Zie hier de roeping van de zending anno nu.



DE VOLKEN

• 60 Vraag: Kunnen zij die nooit het Evangelie gehoord hebben en dus 
Jezus Christus niet kennen, ook niet in Hem geloven, behouden 
worden door overeenkomstig het licht der natuur te leven?

• Antwoord: Wie nooit het Evangelie gehoord hebben 1, Jezus Christus 
niet kennen 2, niet in Hem geloven, kunnen niet behouden worden 3, 
ook al zijn zij nog zo ijverig om hun leven in te richten in 
overeenstemming met het licht der natuur 4 of met de wetten van de 
godsdienst die zij belijden 5. Ook is de behoudenis in niemand anders 
dan in Christus alleen 6, die als Enige de Zaligmaker is van Zijn lichaam, 
de kerk 7.



DE VOLKEN

https://joshuaproject.net/
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DE VOLKEN

Top 100 

onbereikte volken:

 100/ 6900+ volken

 25% wereldbevolking

 Populatie 1,865,118,000
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DE VOLKEN
Waarom?

O.a.:

- Overheidsbeleid
- Analfabetisme 
- Geen toegang tot media
- Conflicten, oorlog, 
- etc.



DE VOLKEN
Waarom? Dordtse Leerregels 3 & 4 artikel 7

‘Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt, doch in 
het Nieuwe Testament (het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde) heeft Hij haar aan meer 
mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in 
de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, 
maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods; waarom ook diegenen, wien
buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiedt, haar met een nederig en dankbaar 
hart moeten erkennen, maar in de anderen, wien deze genade niet geschiedt, moeten zij met den 
apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins 
curieuslijk onderzoeken.’



CONCLUSIE

1. Zijn de einden der aarde bereikt? JA

2. Zijn de volken der aarde bereikt? NEE



CONCLUSIE

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, 
dezelfde dopende in de Naam des Vaders 

en des Zoons en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden alles wat Ik u 

geboden heb.’ 

Matt. 28:19



CONCLUSIE

‘…en alle einden der aarde zullen Hem 
vrezen’
Psalm 67:4



ZGG VOOR JOU

€19,95

gratis
gratis
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