
IZB – VERENIGING VOOR ZENDING IN NEDERLAND 

In deze column wordt meer informatie gegeven over de IZB. Bij velen waarschijnlijk vooral bekend 

vanwege het Dabar werk, de Paas- en Kerstecho, pioniersplek Het Badhuis of de ‘Eerst Dit’ podcast 

(aanrader).  

Stukje historie / herkomst 

De IZB is sinds 1935 de missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk Nederland die kerkraden en 

gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun missionaire roeping. De herkomst van de drie letters IZB is 

afgeleid van de oorspronkelijk naam van de vereniging ‘Hervormde Bond voor Inwendige Zending’. 

Inmiddels staat de stichting bekend onder IZB – vereniging voor zending in Nederland. Het werk van de 

IZB valt onder 4 noemers uiteen: IZB Impact, IZB Focus, IZB Dabar en IZB Areopagus. 

IZB Impact 

De afdeling IZB Impact richt zich op de ondersteuning van de vorming van nieuwe 

geloofsgemeenschappen. Hierin werkt de IZB nauw samen met het programma ‘pionieren’ van de 

Protestantse kerk in Nederland.  Op de website staan een 21-tal missionaire projecten te lezen waaronder 

Het Badhuis in Zwijndrecht dat sinds 2015 een officiële pioniersplek is. Al deze projecten hebben een 

zestal uitgangspunten gemeen waaronder: ‘We brengen mensen graag in contact met Jezus Christus’ en 

‘Gebed is de dragende kracht van het werk’.  

IZB Focus 

Een groeiend aantal kerkenraden doet een beroep op de IZB voor intensievere begeleiding met het oog op 

missionair gemeente-zijn. De afgelopen jaren is uit evaluaties gebleken dat het aanbieden van losse 

avonden en cursussen in gemeenten onvoldoende ondersteuning biedt. Met de focustrajecten wil de IZB 

gemeenten ondersteunen bij hun missionaire roeping. Dit doen zij vanuit 4 kernwaarden: ‘Verlegenheid 

en Verootmoediging’, ‘Verlangen en Verwachting’, ‘Vervulling en Vernieuwing’ en ‘Verdieping en 

Verbreding’.  

IZB Dabar 

Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Zij delen hun 

geloof daar in woord en daad en organiseren allerlei activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en 

volwassenen op de camping. In deze activiteiten, en in de gesprekken die ze hebben met (jongere) gasten 

willen ze de liefde van Christus laten zien en doorgeven. 

IZB Areopagus 

Areopagus is een centrum dat zich richt op de inhoudelijke verdieping van de prediking en verfijning van 

de communicatieve vaardigheden van de voorganger. Jaarlijks wordt een serie van meerdaagse cursussen 

voor predikanten (en anderen met preekbevoegdheid) en een studiedag georganiseerd. 

Podcast Eerst Dit 



Naast bovengenoemde activiteiten werkt de IZB ook samen met EO aan de bijbelpodcast Eerst Dit. Na 

(gratis) aanmelding ontvangt u elke werkdag (ma - vrij om 6.00 uur 's ochtends) op uw telefoon een zeven 

minuten durende Bijbellezing en overdenking. Luisteren helpt je om in je drukke leven te groeien in 

geloof in God en het volgen van Jezus. 

Tot slot 

Om alle bovengenoemde activiteiten te financieren is de IZB afhankelijk van de steun van leden maar ook 

van giften en collecten. Een gift kan worden overgemaakt op NL26 RABO 0302 206 191. En de 

collecte… die is aanstaande zondag 24 november. Van harte aanbevolen.  

Namens de diaconie van de Oude Kerk, 

Peter van de Poel 

 

  


