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Wie wij zijnZENDING VIA INTERNET1. 



1.1. INLEIDING
De doelstelling van GlobalRize is het evangelie te delen 

via internet, wereldwijd en met iedereen. GlobalRize werd 

opgericht als internetzending in 2013, en in 2015 begon 

de opbouw van de organisatie. Het begin van GlobalRize 

was een Facebookpagina die uitgroeide tot de bijbelpagina 

op Facebook met het grootste bereik. Maar alleen bereik 

was voor ons niet genoeg. Vanaf het begin wilden we 

persoonlijk contact met mensen hebben. Zending kan immers 

nooit eenrichtingsverkeer zijn, het gaat erom dat er echte 

ontmoetingen tot stand komen waarin het evangelie ter 

sprake komt. 

De afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om door middel van 

online cursussen en chatgesprekken met mensen van over de 

hele wereld in contact te komen. We gaan nu een nieuwe fase 

in. Niet alleen ons bereik, maar ook ons medewerkersbestand 

moet mondiaal worden. En we willen niet ophouden bij 

contact hebben, maar de komende jaren er hard aan werken 

een verlangen waar te maken dat we vanaf het begin hebben: 

mensen helpen van scherm naar kerk.

1.2. VISIE
Wij zien een wereld voor ons waarin iedereen via het internet: 

•	 De kans krijgt het Evangelie te gaan begrijpen. 

•	 In zijn eigen taal over Christus hoort op een manier die 

aansluit bij zijn cultuur. 

•	 Bijbelse antwoorden vindt op zijn levensvragen. 

•	 Binnen een paar klikken contact kan krijgen met een 

christen die meer over God wil vertellen. 

•	 Gemakkelijk de weg van scherm naar kerk vindt.

En waarin alle christenen hun geloof delen op een manier die 

bij hen past.

1.3. MISSIE
Wij gebruiken het internet om het evangelie te delen, 

wereldwijd en met iedereen.

1.4. KERNWAARDEN
•	 Missionair: We zijn, in navolging van Jezus Christus, 

bewogen met de wereld in nood. Alleen door Jezus 

worden mensen behouden. Daarom verkondigen we het 

evangelie.

•	 Toegewijd: We werken vol toewijding en onbaatzuchtig 

voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. 

•	 Inclusief: We geven iedere christen de mogelijkheid 

internetzendeling te zijn. Wij geloven dat iedereen unieke 

gaven heeft en een unieke bijdrage kan leveren.

•	 Effectief: We verlangen dat door ons werk zoveel mogelijk 

levens veranderd worden. We zijn resultaatgericht, we 

meten waar mogelijk en gaan alleen verder met dat wat 

werkt.

•	 Innovatief: Wij willen uitblinken in creativiteit en 

professioneel gebruik van de nieuwste technieken.

1.5. STRATEGIE
GlobalRize doet zending via internet. We geloven dat 

ieder mens Jezus Christus nodig heeft als Zaligmaker. Het 

internet biedt unieke kansen om het evangelie wereldwijd te 

verspreiden. Dat willen we doen in alle landen, in vele talen 

en op vele manieren. Bij het bekendmaken van het evangelie 

(content) willen we de mensen die we bereiken de kans 

geven daarover in gesprek te gaan met christenen die hun 

vragen kunnen beantwoorden (contact). GlobalRize is er dus 

op gericht via internet zoveel mogelijk gesprekken over het 

evangelie te krijgen. Daarvoor willen we een groot aantal 

vrijwilligers mobiliseren. Uiteindelijk moet het contact via 

internet ertoe leiden dat mensen in een lokale kerk hun plek 

krijgen of, als ze dat al hebben, hun gaven meer gaan inzetten 

ten dienste van die kerk. We brengen een beweging op gang 

van scherm naar kerk.  

 

 
Om deze beweging vorm te geven, bestaat ons 
werk uit vier componenten:  

1. Veel mensen zien ons op het scherm.  

2. We hebben persoonlijk contact.  

3. We helpen mensen naar een kerk.  

4. We versterken de kerk digitaal.  
 
 
 
Om dit werk mogelijk te maken bouwen we de 
organisatie GlobalRize verder uit. Dat doen we 
onder twee noemers:  

1. We bouwen een gezonde organisatie.  

2. We bouwen een internationale organisatie.  
 
 
 
Deze in totaal zes punten worden ieder  
uitgewerkt in een hoofdstuk in dit beleidsplan 
dat richtinggevend is voor het werk van  
GlobalRize in de jaren 2022 tot 2025.



Veel mensen zien ons 
op het scherm

De oorsprong van het werk van GlobalRize ligt in de Engelse 

Facebookpagina Biblword. Op een gegeven moment zagen 50 

miljoen mensen per maand berichten van deze pagina. Dat leverde 

grote mogelijkheden op om met mensen in gesprek te komen. Later 

werden andere talen toegevoegd. Aan het begin van de planperiode is 

GlobalRize in meer dan 30 talen actief. Inmiddels is het bereik van het 

Engelse Biblword sterk gedaald. Dit maakt duidelijk dat het belangrijk 

is activiteiten te ontplooien waardoor veel mensen wereldwijd op hun 

scherm uitgenodigd worden Christus te leren kennen of te groeien in hun 

geloof. Dat is de noodzakelijke eerste stap die nodig is om met mensen 

in contact te komen.

ZENDING VIA INTERNET2. 



2.1. ONBEREIKTEN BEREIKEN
Het diepste verlangen bij GlobalRize is dat mensen Jezus 

leren kennen. Dat betekent dat we ons primair willen richten 

op niet-christenen, en dan in het bijzonder op degenen die 

weinig kans hebben het evangelie te horen. Deze groep wordt 

ook wel de ‘onbereikten’ genoemd. Internetzending heeft 

unieke kansen om hen te bereiken. Fysieke drempels zijn 

weggevallen, en juridische drempels vaak ook. De realiteit 

is echter dat het ook via internet moeilijk is de onbereikten 

te bereiken. Een praktische drempel die blijft bestaan is dat 

christelijke uitingen vooral christenen aantrekken. Er moet 

dus goed nagedacht en geëxperimenteerd worden hoe bij 

niet-christenen en in het bijzonder de onbereikten onder hen 

op het scherm te komen, zodat de reis ‘van scherm naar kerk’ 

afgelegd kan gaan worden. Bij nieuwe activiteiten geven wij 

voorrang aan de activiteiten die de grootste aantallen niet-

christenen weten te bereiken met het evangelie.

Momenteel lukt het regelmatig om in contact met niet-

christenen te komen via heel directe methodes, bijvoorbeeld 

het aanbieden van bijbelcursussen. Maar mensen die niet 

al op een geestelijke zoektocht zijn, zullen daar niet snel op 

reageren. Daarom is het nodig om ook algemenere thema’s 

neer te zetten en daarmee mensen te bereiken. Dit zal dan 

vaak gaan over levensvragen rond thema’s als relaties, geld en 

gezondheid. In de planperiode zal geëxperimenteerd worden 

met het opzetten van merken om doelgroepen te bereiken 

met bijzondere belangstelling voor thema’s als deze. Er wordt 

daarbij gekozen voor een insteek die een algemeen publiek 

aanspreekt, terwijl eveneens de gelegenheid geboden wordt 

kennis te nemen van het Bijbels perspectief en meer te weten 

te komen over God.

De onbereikten wonen met name in de islamitische en 

hindoeïstische wereld. We willen meer mensen bij ons werk 

betrekken die deze achtergronden goed kennen en er zelf uit 

voortkomen. Dat zal ons helpen concepten te ontwikkelen 

die op sociale media de aandacht van moslims en hindoes 

trekken. Wij zijn bereid te investeren in het bereiken van deze 

groepen, ook als dat aanzienlijk duurder is dan het bereiken 

van bevolkingsgroepen waar al grote aantallen christenen zijn. 

 

2.2. TALEN
In 2022-2025 gaat GlobalRize werken aan een groter bereik in 

talen waar onder de sprekers relatief weinig christenen zijn. 

Daarbij denken we in de eerste plaats aan de talen van India, 

omdat India het grootste aantal onbereikten heeft. In de 

tweede plaats gaat het dan om de talen van de moslimwereld. 

In veel van deze talen is GlobalRize al actief, maar meestal 

gaat het daarbij om hele kleine teams met een beperkt bereik 

en weinig contacten. Deze teams willen we verder gaan 

uitbouwen.

In India hebben we goede contacten en we zijn in verschillende 

Indiase talen actief. Er zijn nog zes nationale Indiase talen 

waarin we niet werken en dat willen we de komende jaren 

veranderen: Marathi, Gujarati, Punjabi, Kannada, Malayalam 

en Mathili. Daarnaast zijn er nog zeven talen waarin we 

momenteel niet of niet meer actief zijn waarin we in ieder 

geval teams willen gaan opbouwen. In het Turks, Pools en 

Birmees moet een nieuwe start gemaakt worden. In het 

Vietnamees, Italiaans, Hausa en Fula willen we voor het eerst 

teams opbouwen. We staan er ook voor open in andere talen 

teams op te zetten en te begeleiden, maar dan gaat het 

om kleinere talen waar we minder actief op zoek gaan naar 

mogelijkheden en waaraan we minder begeleidingstijd kunnen 

besteden. 

Een bijzonder geval is Chinees, de grootste taal ter wereld. 

Ook in deze taal is GlobalRize nog niet actief. Door de 

beperkingen die de Chinese overheid oplegt aan het 

internetverkeer, is China zo’n bijzonder geval dat de opgedane 

ervaring in andere landen hier nauwelijks bruikbaar is. Er zou 

een geheel eigen strategie ontwikkeld moeten worden. Zolang 

er zich geen mogelijkheid voordoet hier goed in te investeren, 

is het Chinees geen prioriteit. 

2.3. PLATFORMS EN KANALEN
GlobalRize is groot geworden op Facebook. Ook in de periode 

2022-2025 zal Facebook een belangrijke rol spelen in onze 

strategie. Hoewel velen al jaren roepen dat Facebook zijn 

leidende positie verliest, laten de statistieken het tegendeel 

zien. Facebook toont al 13 jaar een constant stijgende lijn 

resulterend in 2,9 miljard maandelijkse actieve gebruikers 

medio 2021. Daarbij is het zo dat per gebruiker (iets) meer 

tijd op Facebook doorgebracht wordt dan op andere sociale 

media. Een andere reden om Facebook een belangrijke plaats 

in de strategie te geven, is dat Facebook de meest sociale van 

de sociale media is. De combinatie van delen, persoonlijke 

berichten, links naar externe websites en het bestaan van 

groepen zorgen ervoor dat Facebook unieke kansen geeft tot 

persoonlijk contact met nieuwe mensen.

Toch is het zo dat het relatieve belang van andere sociale 

media toeneemt. Naast Facebook zijn er inmiddels zes andere 

sociale media met meer dan een miljard actieve gebruikers per 



maand (september 2021: YouTube, 2,2 miljard; Whatsapp 2,0 

miljard; Instagram 1,4 miljard; Messenger 1,3 miljard; WeChat 

1,2 miljard en TikTok 1,0 miljard). Tot nu toe is GlobalRize niet 

of te weinig op deze platforms aanwezig geweest. We willen 

in de planperiode ook manieren vinden om deze sociale media 

optimaal in te zetten voor de verkondiging van het evangelie.

Het grote voordeel van het gebruik van sociale media is dat 

mensen bereikt worden op een platform waar ze al aanwezig 

zijn. Dat maakt een groot bereik mogelijk. Het is echter ook 

kwetsbaar. Het maakt ons afhankelijk van de algoritmes en de 

regels van de bedrijven achter de sociale media. Daarom is het 

belangrijk ook in te zetten op andere platforms en kanalen. 

Een interessante mogelijkheid is via de meestgebruikte 

bijbelapp ter wereld, YouVersion. Wij willen veel meer 

leesplannen in YouVersion gaan zetten. Mensen die aan 

leesplannen beginnen, kun je een aantal dagen achter elkaar 

bereiken met Gods Woord en kunnen ook uitgenodigd worden 

naar andere activiteiten van GlobalRize. Ook de koppeling 

andersom, van onze overige activiteiten naar de leesplannen 

op YouVersion, is waardevol omdat het mensen helpt de 

gewoonte van bijbellezen te ontwikkelen. Wel willen we 

oppassen met YouVersion niet slechts in het bedienen van de 

christelijke markt terecht te komen. Hoe dit missionair in te 

zetten blijft een belangrijke vraag.

Het opbouwen van e-maillijsten is een belangrijk middel om 

toegang tot de mensen die we bereiken meer in eigen hand 

te houden. Ook websites geven meer autonomie. Tot nu toe 

hebben de websites van GlobalRize echter een beperkt bereik 

en er is geen garantie dat dat zal veranderen. Maar we gaan 

het wel proberen.

Tenslotte is er ook de mogelijkheid eigen platforms en 

kanalen te ontwikkelen door het ontwikkelen van apps. 

Het gebruik van de reeds ontwikkelde app Solomon (een 

chatbot) zal gestimuleerd worden. We zijn terughoudend in de 

ontwikkeling van andere apps vanwege de grote benodigde 

investering en de kleine kans op succes. 

2.4. VIDEO
Een steeds groter deel van de content op social media bestaat 

uit video. Om een groot bereik te halen, zal video dan ook 

een belangrijk onderdeel van de strategie van GlobalRize 

moeten zijn. Professionele videoproductie is echter kostbaar 

en is geen kerncompetentie van GlobalRize. GlobalRize is dus 

terughoudend in het investeren in eigen videoproducties. Er 

zullen twee wegen bewandeld worden om video toch effectief 

in te kunnen zetten. De eerste is om bestaande video van 

andere partijen te publiceren. De tweede is om met inzet van 

eigen mensen, waaronder vrijwilligers, video’s specifiek voor 

GlobalRizekanalen te maken. Het succes van veel accounts met 

lagekostenvideo’s bewijst dat grote investeringen lang niet 

altijd nodig zijn om een groot bereik te halen.

2.5. ADVERTENTIES
Het organisch verkeer is de belangrijkste manier om onder 

de aandacht van mensen te komen, zeker zolang de hiervoor 

gemaakte content bij vrijwilligers vandaan komt en dus gratis 

is. Toch spelen ook advertenties een belangrijke rol bij het 

zichtbaar zijn voor velen op internet. Omdat velen op internet 

op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen, en omdat 

wij geen dingen proberen te verkopen maar gratis diensten 

aanbieden, is het voor GlobalRize vele malen goedkoper 

dan voor commerciële partijen om contacten te leggen door 

advertenties. Inzet van Google Grants zorgt er zelfs voor 

dat advertenties vaak gratis voor ons zijn. Een bijkomend 

voordeel is dat advertenties gemakkelijk aan- en uitgezet 

kunnen worden, waardoor de toestroom van chatgesprekken 

en cursisten goed afgestemd kan worden op de beschikbare 

capaciteit. Advertenties blijven dan ook een belangrijke manier 

om ons aanbod breed bekend te maken.

2.6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
GlobalRize heeft een kleine afdeling Onderzoek en 

Ontwikkeling die als belangrijke taak heeft het bereik van 

GlobalRize te vergroten. In 2022-2025 zal deze afdeling verder 

uitgebouwd worden. Een belangrijke reden om Onderzoek 

en Ontwikkeling (O&O) in een apart deel van de organisatie 

vorm te geven, is om het werk van bestaande teams te 

kunnen uitvoeren en uitbouwen zonder de onrust van nieuwe 

ontwikkelingen die al of niet succesvol blijken te zijn. Ideeën 

voor nieuwe activiteiten worden verzameld door O&O en 

eens per kwartaal voorgelegd aan managementsteam en 

directie. Dan wordt besloten welke ideeën door gaan naar 

de proeffase, op basis van hoe veelbelovend elk idee is en 

welke organisatorische en financiële capaciteit beschikbaar 

is. Meestal zal een proef in het Engels plaatsvinden vanwege 

het internationale karakter van de taal. Elke proef wordt 

geëvalueerd op grond van vooraf vastgestelde criteria. Bij een 

positieve evaluatie wordt het project overgeheveld naar een 

taalteam, waarna het zo mogelijk ook beschikbaar gemaakt 

gaat worden voor andere taalteams. Om de overgang naar 

het taalteam zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de 

taalteamleider in een vroege fase betrokken bij de plannen 

van O&O.   



3.1. CURSUSSEN
De afgelopen jaren hebben ruim 150.000 cursisten persoonlijk 

contact gehad met een mentor. Daarmee zijn de cursussen het 

belangrijkste kanaal voor GlobalRize om contact met mensen 

te onderhouden. Een chronologische bijbelcursus die in 15 

lessen door de Bijbel gaat, is de meest gebruikte cursus. Ook 

in de nieuwe periode zal deze cursus centraal blijven staan. 

Wel zal meer gekeken worden naar aanpassingen, of zelfs 

totaal nieuwe cursussen, om bepaalde doelgroepen beter te 

bereiken. Een tweede basiscursus is een cursus aan de hand 

van de Jezusfilm. Daarnaast worden er andere cursussen 

aangeboden waar in de rest van dit plan aan gerefereerd 

wordt.  

We hebben persoonlijk 
contact
Het werk van GlobalRize kan nooit beperkt blijven tot het breed bekend 

maken van het evangelie op een onpersoonlijke manier. We proberen altijd de 

mogelijkheid tot persoonlijk contact aan te bieden. Dat veel mensen ons zien op 

hun scherm is geen doel op zich, maar wordt vooral beoordeeld op grond van 

hoeveel persoonlijke contacten het oplevert.

De cursussen worden aangeboden op het cursusplatform 

Learnnn, dat door GlobalRize zelf ontwikkeld is. Het 

is belangrijk dat dit platform blijft bestaan en goed 

blijft functioneren. Snelheid, gebruiksvriendelijkheid, 

en functionaliteit om bij de tijd te blijven zijn daarbij 

kernwoorden. Learnnn is een stabiel platform met goede 

prestaties. Door de enorme groei in het aantal cursisten 

loopt het nu tegen de grenzen van zijn kunnen aan. Om 

het toekomstbestendig te maken zal voor het eind van de 

planperiode een nieuwe versie van de software opgeleverd 

worden.
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3.2. CHAT  
De tweede belangrijke manier om persoonlijk contact aan te 

bieden, is via de chat. Bij de cursussen in Learnnn is het contact 

niet live. Cursisten maken lessen, en mentoren reageren later. 

Bij de chat is er idealiter live contact. Het grootste deel van 

deze contacten ontstaat via Messenger. Door gebruik van 

een applicatie kan een chatteam echter contactaanvragen uit 

verschillende kanalen in een systeem behandelen. Facebook, 

Messenger, Twitter, e-mail, website, Whatsapp en andere 

kanalen kunnen allemaal door hetzelfde team in dezelfde 

omgeving behandeld worden. Dit geeft grote mogelijkheden 

voor de toekomst. 

Het is onze verwachting dat in de loop van deze planperiode 

het belang van de chat ten opzichte van de cursusomgeving 

zal gaan groeien. Er groeit een generatie op die helemaal op 

chat is ingericht. Het ontbreken van een wachttijd sluit goed 

aan bij de snelheid die steeds meer verwacht wordt op het 

internet. Ook wordt het directe contact van de chat als nog 

persoonlijker ervaren dan de begeleiding bij de cursussen. 

Aan het begin van dit meerjarenplan bestaat alleen in het 

team Engels een volwassen chatteam. In de komende periode 

willen we in alle talen zo’n team opbouwen. Met name voor 

de kleinere talen zal het echter een uitdaging zijn om een 

constante stroom van chatgesprekken op gang te brengen. Er 

zal aan gewerkt worden om constant mensen beschikbaar te 

hebben die direct reageren,  terwijl zij in diezelfde tijd als er 

geen aanbod is, ook met andere dingen bezig kunnen zijn. 

Het opbouwen van chatteams geeft GlobalRize ook de 

mogelijkheid andere organisaties, kerken, groepen en 

individuen die via internet niet-christenen bereiken met het 

evangelie, aan te bieden in persoonlijk contact in te gaan op 

vragen die er leven. 

3.3. VEILIG CONTACT
GlobalRize bereikt ook landen waar het evangelie niet vrijuit 

verkondigd mag worden. Met name op het moment dat 

persoonlijk contact ontstaat, kunnen er veiligheidsrisico’s 

ontstaan. Wij zijn er diep van overtuigd dat het evangelie een 

eeuwige waarde heeft die ver uitstijgt boven alles wat op 

aarde te vinden is. Daarom betekent het bestaan van risico’s 

niet noodzakelijk dat van een activiteit wordt afgezien. Wel 

is het belangrijk dat risico’s zoveel mogelijk in beeld gebracht 

worden, zodat een goede afweging gemaakt kan worden 

tussen vindbaarheid en veiligheid. GlobalRize beschermt de 

eindgebruiker zoveel mogelijk tegen risico’s die hij zich niet 

realiseert. 

3.4. WAARDEVOL CONTACT
Als GlobalRize persoonlijk contact via internet goed wil 

doen, vraagt dat goed toegeruste medewerkers. Daarom 

zal GlobalRize iedere vrijwilliger die contacten onderhoudt 

een trainingsprogramma aanbieden. Een gedeelte van dit 

programma zal afgelegd worden voordat de vrijwilliger zijn 

inzet begint. Hierbij gaat het om onder andere om minimale 

competenties op het gebied van gebruik van onze systemen 

en processen, vraaggestuurd coachen en het onderscheid 

maken tussen persoonlijke overtuigingen en de meer beperkte 

basis van het geloof die iedereen binnen GlobalRize deelt. 

Ook is er doorgaande training, onder andere op het gebied 

van interculturele communicatie en begrip van culturele en 

religieuze achtergronden. Dit is met name van belang bij 

teams waar onze vrijwilligers een heel andere achtergrond 

kunnen hebben dan de mensen met wie ze in contact komen. 



4.1. VAN SCHERM NAAR KERK IN ONS DNA
We maken al onze medewerkers nog meer bewust van het 

belang van de beweging van scherm naar kerk. Dat geldt al bij 

evangelisatorisch contact. We zijn er niet alleen op gericht dat 

mensen Christus leren kennen, maar ook dat ze lid worden van 

Zijn lichaam, de kerk. Deze twee dingen zijn Bijbels gezien niet 

los van elkaar verkrijgbaar.

De beweging van scherm naar kerk is evenzeer van belang 

bij discipelschap. Veel van de mensen met wie we contact 

hebben- met name in de talen waarvan een hoog percentage 

van de sprekers christen is- zijn al lid van een kerk. In het 

contact met hen zijn we er steeds op gericht hoe zij wat ze 

via GlobalRize leren, vruchtbaar kunnen maken in de eigen 

gemeente.

Dat ‘van scherm naar kerk’ centraal staat, betekent ook dat 

bij al onze activiteiten nagedacht wordt over hoe die activiteit 

bijdraagt aan de gang van scherm naar kerk. 

We zorgen dat mensen 
bij een kerk komen

Het persoonlijk contact dat vrijwilligers van 

GlobalRize met mensen hebben via het internet, is geen 

eindstation. Als het contact onbeperkt voortduurt, 

wordt onze capaciteit te veel in beslag genomen. Een 

andere reden om het contact te begrenzen, is dat in 

contact via internet, hoe waardevol ook, mensen zich 

kunnen verstoppen op een manier die niet mogelijk is 

bij contact in het gewone leven. Maar de belangrijkste 

reden is dat GlobalRize de overtuiging heeft dat 

iedere christen thuishoort in een lokale kerk, en dat 

daar geloofsbeleving en geloofsgroei plaats horen 

te vinden. Daarom zeggen we: we leiden mensen van 

scherm naar kerk. 

4.2. VAN SCHERM NAAR KERK ALS PROCES
‘Van scherm naar kerk’ is een ideaal, maar een ideaal dat niet 

zonder inspanning tot stand komt. Te gemakkelijk kan het 

daarom voorkomen dat de laatste stap niet gezet wordt. 

Daarom zal in ieder taalteam iemand aangesteld worden die 

ervoor zorgdraagt dat het contact tussen zoekers en kerken 

tot stand komt. Het zoeken van de juiste kerk en het leggen 

van contact tussen zoeker en kerk vraagt kennis van de 

context, persoonlijke aandacht en doorzettingsvermogen.  

We zijn bereid tot intensieve inzet om het contact tussen 

zoekers en kerken tot stand te brengen. We zoeken echter ook 

naar mogelijkheden om dit digitaal tot stand te brengen of 

digitaal te vereenvoudigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan manieren om de hele fase van interesse opwekken 

via sociale media over te slaan, en geestelijke zoekers en 

kerken direct aan elkaar te koppelen.

ZENDING VIA INTERNET4. 



5.1. DISCIPELSCHAP
GlobalRize biedt een discipelschapscursus aan waarbij een 

mentor christenen helpt uit te vinden wat het betekent in 

verbondenheid met Jezus en gehoorzaamheid aan God het 

leven door te gaan. Gezien onze insteek ‘van scherm naar kerk’ 

is dat niet alleen individueel gericht, maar heeft het ook een 

sterke component van je plaats binnen de kerk innemen en 

daar je gaven inzetten tot eer van God. 

Ook kunnen er andere cursussen aangeboden worden 

die helpen te groeien in geloof en in geloofskennis. Deze 

cursussen zullen in eerste aanleg zonder mentor worden 

aangeboden. Er worden alleen mentoren aan deze cursussen 

gekoppeld als dat niet ten koste gaat van de capaciteit van de 

basiscursussen die meer missionair gericht zijn.

5.2. TOERUSTING VAN VOORGANGERS
Wereldwijd zijn er meer dan een miljoen voorgangers die 

geen bijbelschoolopleiding hebben ontvangen. GlobalRize 

biedt een online programma aan om hen toe te rusten. Dit is 

niet bedoeld als een vervanging van bijbelscholen of zelfs van 

meer informele trainingsprogramma’s die op fysieke lokaties 

plaatsvinden. Maar velen van degenen die van geen deze 

mogelijkheden gebruik hebben kunnen maken, zijn op internet 

op zoek naar een alternatief. Dat willen wij graag bieden.

Bij de toerusting van voorgangers gaan we uit van een drieslag 

die voor ons belangrijk is: het doorgeven van informatie 

(kennis), het daadwerkelijk bezig zijn in de gemeente (praktijk), 

en de betrokkenheid van een mentor (begeleiding). Met deze 

uitgangspunten wordt gezocht naar de beste materialen om 

toerusting aan voorgangers te geven.    

We versterken 
kerken digitaal
Bij het uitwerken van onze strategie ‘van scherm tot 

kerk’ zijn we steeds meer gaan zien dat we door onze 

digitale presentie ook een rol kunnen spelen in het 

versterken van kerken. Als we ons zouden beperken 

tot het afleveren van mensen bij de voordeur van een 

kerk zouden we hen, de kerken en onze missie tekort 

doen. 
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6.1. STERKE TAALTEAMS 
GlobalRize is actief in ruim 30 talen. Maar in veel van deze 

talen staat het werk pas aan het begin. De taalteams moeten 

verder uitgebouwd worden. De infrastructuur die GlobalRize 

te bieden heeft om de strategie ‘van scherm naar kerk’ uit te 

voeren, staat klaar. We hebben de begeleiders om taalteams 

op weg te helpen met de strategie. Regelmatig ontbreekt 

het de taalteams echter aan slagkracht. Gedeeltelijk kan dit 

opgelost worden door de teams, en met name de teamleiders, 

meer betrokkenheid bij GlobalRize te geven door bezoeken 

aan de teams en ontmoetingen tussen de taalteamleiders 

waarin ze toegerust en bemoedigd kunnen worden.

Toch zal het ook nodig zijn om met name voor de grotere talen 

taalteamleiders te gaan betalen, zodat ze voldoende tijd aan 

het werk kunnen besteden om een groot team op te bouwen 

en de hele strategie ‘van scherm naar kerk’ in te zetten. 

Daarnaast is het in economisch minder ontwikkelde landen 

noodzakelijk om veel vrijwilligers een kleine maandelijkse 

vergoeding te geven voor hun internetkosten. Dit vraagt om 

een financiële injectie die alleen mogelijk is bij een aanzienlijk 

grotere begroting van GlobalRize.

6.2. NATIONALE AFDELINGEN
Om een werkelijk internationale organisatie te worden, zullen 

naast de Nederlandse afdeling van GlobalRize ook afdelingen 

in andere landen moeten ontstaan met hun eigen organisatie. 

In zes jaar is GlobalRize uitgegroeid van een klein groepje mensen tot een professionele organisatie met 

twintig voltijds en deeltijds betaalde medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers die in meer dan 30 talen 

actief is en elk land ter wereld bereikt. De meerderheid van de medewerkers woont in Nederland. Om 

dicht bij mensen te komen, moet de organisatie de komende jaren meer internationaal worden, zodat 

de mensen die we bereiken contact krijgen met mensen die qua taal en cultuur zo dicht mogelijk bij hen 

staan. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat het bij onbereikten per definitie moeilijk is christenen 

in hun omgeving te vinden. Het zal dus altijd een mogelijkheid blijven dat mensen uit hele verschillende 

landen en culturen via ons werk contact met elkaar hebben. Dit wordt door zowel vrijwilligers als door 

mensen met wie we contact hebben vaak ook ervaren als een verrijkend aspect van het contact. 

We zijn een  
internationale organisatie

De bestaande vrijwilligers van GlobalRize in verschillende 

landen zijn een logische springplank om dat tot stand te 

brengen. 

Nationale afdelingen kunnen zich op verschillende manieren 

verhouden tot taalteams. Bij internationale talen, vooral het 

Engels, kunnen nationale afdelingen medewerkers plaatsen 

in het internationale team dat die taal bedient. Een nationale 

afdeling kan enkele talen uit andere landen in de regio onder 

zijn hoede nemen. En tenslotte kan een nationale afdeling een 

bediening ontwikkelen in minderheidstalen binnen het land. 

Het is het streven om in 2025 minimaal drie nieuwe nationale 

afdeling te hebben, een in Afrika, een in de VS en een in Azië. 

Ieder van deze afdelingen moet een beperkte betaalde staf en 

een groot vrijwilligersbestand hebben. 

Het grootste bereik van GlobalRize is momenteel in Afrika. 

Het is belangrijk dat Afrikanen zoveel mogelijk door Afrikanen 

begeleid worden, en er is een grote en sterke Afrikaanse kerk. 

De meest voor de hand liggende vestigingen voor nationale 

kantoren in Afrika zijn Zuid-Afrika en Nigeria, en wellicht 

Ivoorkust voor Franstalig Afrika. Een nationale afdeling in 

de Verenigde Staten is belangrijk voor GlobalRize omdat 

daar een groot potentieel is aan vrijwilligers van wie de 

moedertaal Engels is. Tevens ligt daar een grote kans om ook 

een financieel bijdragende achterban op te bouwen. In Azië 

zou een nationale afdeling in India zeer gewenst zijn. India 
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is het land met het meeste aantal onbereikten, en een heel 

aantal talen met tientallen miljoenen tot meer dan honderd 

miljoenen sprekers waarin allemaal een taalteam opgebouwd 

moet gaan worden. Ook een afdeling in Latijns-Amerika die 

verantwoordelijk wordt voor het Spaanstalige werk is een 

wens.

De verhouding tussen de nationale organisaties moet er 

een van gelijkwaardigheid worden met de Nederlandse 

organisatie. Naast de nationale organisaties komt er een 

internationale directie die verantwoordelijk is voor het beleid 

en de strategie van GlobalRize. Hoe deze constructie juridisch 

vorm krijgt, zal uiterlijk in 2023 besloten worden. 

6.3. TEAM ENGELS
Het taalteam Engels heeft een bijzondere rol in de 

internationale organisatie omdat Engels de wereldtaal is. Voor 

minder dan 400 miljoen mensen is Engels de moedertaal, maar 

meer dan een miljard mensen spreken Engels als tweede taal. 

In veel landen is het een belangrijke taal in het onderwijs, 

en in vrijwel alle landen zijn er aanzienlijke aantallen hoog 

opgeleiden die Engels spreken. Daardoor krijgt het team 

Engels vragen van over de hele wereld. Dit wordt nog eens 

versterkt door het feit dat sommige mensen in landen waar 

het evangelie niet vrijuit verkondigd mag worden, zich meer 

vrij voelen in het Engels over geloofszaken in gesprek te gaan 

dan in hun moedertaal. Engels zal dus een belangrijke rol 

blijven spelen in ons werk.

Het team Engels is bij uitstek een internationaal team. 

We werken met een overkoepelende strategie  voor het 

Engels onder verantwoordelijkheid van de teamleider 

Engels. Medewerkers vanuit verschillende landen en 

verschillende nationale kantoren maken deel uit van dit team. 

In de planperiode wordt eraan gewerkt dat het bredere 

leiderschapsteam van het team Engels gaat bestaan uit 

mensen uit verschillende landen. Op uitvoeringsniveau wordt 

zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de verschillende 

nationale kantoren gelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan het aannemen en begeleiden van vrijwilligers. 

Omdat Engels gebruikt wordt door veel verschillende mensen 

met verschillende achtergronden, willen we de nationale 

kantoren die (ook) in het Engels werken, aanmoedigen nieuwe 

merken te beginnen om doelgroepen te bereiken die zij goed 

begrijpen. Dat gebeurt echter wel met goedkeuring en onder 

verantwoordelijkheid van de teamleider Engels.

6.4. SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISAties
GlobalRize zet in op organische groei van de eigen 

organisatie als belangrijkste groeimodel. Daarnaast zijn 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties mogelijk. 

Hierbij kan het gaan om samenwerking voor een bepaalde taal 

of voor een bepaald project.

De ervaring leert dat teams die onder de vlag van 

GlobalRize opereren, de grootste kans op succes hebben. 

Bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties 

krijgt internetzending vaak niet de aandacht die het 

verdient. Indien GlobalRize geen eigen team heeft, blijft 

samenwerking met een andere organisatie echter een optie. 

Hierbij faciliteert GlobalRize, en blijft de partnerorganisatie 

eindverantwoordelijk voor het werk.

Ook andere vormen van samenwerking zijn regelmatig 

heel waardevol. Wij blijven uitkijken naar mogelijkheden 

om partnerrelaties aan te gaan, zolang die bijdragen aan 

het uitvoeren van de missie en niet verzanden in een 

vergadercultuur. GlobalRize staat ervoor open om bestaande 

zendingsorganisaties te helpen een digitale strategie te 

ontwikkelen. In de voorgaande periode heeft GlobalRize voor 

verschillende talen steun gekregen van de GZB, die daarmee 

mede de start van GlobalRize mogelijk heeft gemaakt. Zo 

mogelijk willen wij de samenwerking in de komende periode 

intensiveren.  

Verschillende organisaties stellen materialen (bv. video’s, 

cursussen) ter beschikking die GlobalRize gebruikt. GlobalRize 

heeft niet de mogelijkheid deze materialen te ontwikkelen, 

en de partnerorganisatie heeft vaak niet de mogelijkheid 

te zorgen dat zij door een groot publiek gezien worden. 

Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat NetFoundation haar 

materialen om voorgangers te trainen aan ons beschikbaar 

heeft gesteld om online aan te bieden.

Ook kunnen organisaties elkaar dienen met het delen van 

kennis en ervaring. Uitgangspunt van GlobalRize is dat wij 

verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk, en dat we van 

daaruit graag bereid zijn anderen te helpen. Er zijn enkele 

andere organisaties die zich wereldwijd met internetzending 

bezighouden. Een van die organisaties, Jesus.net, heeft net 

als GlobalRize haar hoofdkantoor in Nederland. We zien elkaar 

niet als concurrenten, maar kijken hoe we elkaar kunnen 

dienen en aanvullen, en waar mogelijk samenwerken.



7.1. VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers blijven centraal staan in het werk van GlobalRize. 

Betaalde krachten houden de organisatie draaiend, maar het 

zijn vooral vrijwilligers die het directe contact met de mensen 

die we bereiken onderhouden en met hen in gesprek gaan 

over Jezus. Het is daarom essentieel om veel aandacht voor 

onze vrijwilligers te hebben.

Het gesprek met nieuwe vrijwilligers om te kijken of ze qua 

identiteit bij GlobalRize horen, gaat consistent gevoerd 

worden op alle plekken en in alle taalteams. Voor alle functies 

worden functieomschrijvingen vastgesteld. Iedere vrijwilliger 

weet wie zijn directe leidinggevende is. Met regelmaat krijgen 

alle vrijwilligers de gelegenheid aan te geven of zij zich op 

andere plekken voor GlobalRize willen inzetten. Er wordt een 

uitgebreider trainingsprogramma ontwikkeld om vrijwilligers 

niet alleen voor aanvang van hun werkzaamheden maar ook 

blijvend toe te rusten. Om dit alles mogelijk te maken, moeten 

een of meer professionele krachten aangetrokken worden.

Door de vrijwilligers centraal te stellen, willen we ook bereiken 

dat vrijwilligers nieuwe vrijwilligers enthousiasmeren zich 

ook in te gaan zetten voor GlobalRize. Verdergaande groei is 

het gemakkelijkst te bereiken door vermenigvuldiging, en die 

vermenigvuldiging is alleen mogelijk als alle vrijwilligers bij de 

werving van nieuwe vrijwilligers betrokken worden.

7.2. IT EN ONLINE MARKETING
De afgelopen jaren heeft GlobalRize in eigen huis enkele 

Door de snelle groei van GlobalRize in de eerste jaren van ons bestaan, was op elk gegeven moment ongeveer 

de helft van de vrijwilligers nog geen jaar bij ons werk betrokken. Dat maakte het moeilijk de kwaliteit van de 

processen binnen de organisatie te bewaken. Dat werkt versterkt door de gerichtheid op groei, het afhankelijk 

zijn van vrijwilligers ook op sleutelposities binnen de organisatie en het prioriteit geven aan de externe contacten 

(de missie) boven de interne processen. Deze keuzes waren een belangrijke reden voor het succes van GlobalRize. 

Toch is het nu tijd de accenten wat anders te gaan zetten om de kwaliteit van ons werk te waarborgen en op een 

goede manier om te gaan met medewerkers en vrijwilligers die zich aan ons toevertrouwen. Dit zien we als een 

prioriteit waar al in de eerste jaren van dit meerjarenplan belangrijke stappen gezet moeten worden.

We zijn een gezonde 
organisatie

softwareproducten ontwikkeld voor internetzending. Die 

capaciteit om nieuwe producten te ontwikkelen willen we 

behouden. Maar het is minimaal net zo belangrijk om de 

bestaande producten op een goede wijze te onderhouden, 

zodat ze hun volle potentieel kunnen bereiken en 

zonder problemen gebruikt kunnen blijven worden. Het 

onlinemarketingteam is een van de sterke punten van 

GlobalRize. De hoge professionele standaard zal verder 

versterkt worden en nog beter ter beschikking gesteld worden 

aan alle taalteams.

7.3. KANTOORORGANISATIE
Het kantoorteam van GlobalRize dat zich bezighoudt met de 

interne processen is al enkele jaren nauwelijks gegroeid. Om 

verdere groei van de organisatie mogelijk te maken, is het ook 

noodzakelijk dat het kantoorteam meer slagkracht krijgt. Dit 

geldt voor zowel secretariëel werk, financiële administratie, 

HR, als communicatie en fondsenwerving. 

7.4. FINANCIËN
De in dit meerjarenplan uitgesproken ambities zijn 

alleen mogelijk als de begroting groeit. In 2021 lag het 

uitgavenniveau op €700.000. Om meer mensen willen bereiken 

met het evangelie met een organisatie die kwalitatief 

gegroeid is, hebben we als doelstelling te groeien naar een 

budget van €1.500.000 in 2025. Het grootste deel hiervan zal 

uit Nederland moeten komen. We werken aan het vinden van 

meer mensen die ons vast ondersteunen en leggen ons verhaal 

persoonlijk uit aan de grotere donateurs. We schrijven fondsen 
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aan die zendingswerk ondersteunen. We willen ook een 

achterban van fondsen, kerken en individuen in de Verenigde 

Staten opbouwen. Tevens gaan we meer experimenteren met 

mogelijkheden om christenen die van ons werk profiteren, bij 

te laten dragen. Per jaar zal een fondsenwervingsplan worden 

opgesteld.

Het vermogen van GlobalRize is klein en bedraagt bedraagt 

niet meer dan een bedrag ter grootte van enkele maanden 

van de jaarlijkse begroting. Wij pogen in de planperiode een 

eigen vermogen op te bouwen dat voldoende is om een 

continuïteitsreserve van een half jaar aan te houden.

7.5. HUISVESTING
We zijn dankbaar dat twee bedrijven ons in staat gesteld 

hebben tegen lage kosten kantoor te houden in Oldebroek. 

Het huidige kantoor in Oldebroek voldoet echter niet langer 

aan de eisen van de organisatie. Daarom gaan we een eigen 

kantoorpand bouwen in ‘t Harde. Het is de bedoeling dat dit in 

de loop van 2023 betrokken zal worden.

Het nieuwe kantoorpand heeft enkele belangrijke voordelen. 

Er is 400 m2 ruimte, wat verdere groei mogelijk maakt. Wij 

kunnen het zelf afbouwen, waardoor de ruimte op de voor 

ons ideale manier ingericht kan worden. ‘t Harde ligt in het 

kerngebied van waar de huidige medewerkers en vrijwilligers 

wonen. Het pand ligt aan de grote doorgaande weg in ‘t Harde 

en ligt dicht bij het station en de afslag van de snelweg.

Wij willen delen van het nieuwe kantoorpand een 

professionele maar ook een gezellige uitstraling geven, 

zodat het een aantrekkelijke plaats is voor vrijwilligers om te 

komen werken en overleggen, zowel in teams als individueel. 

Daarmee wordt het ruime nieuwe kantoor een katalysator 

voor verdere groei.

7.6. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Er zijn verschillende factoren waardoor het werk van 

GlobalRize risico’s en onzekerheden kent. Een eerste groep 

onzekerheden heeft te maken met de wereld waarin we 

opereren. Op het internet zijn we afhankelijk van algoritmes 

van vooral Google en Facebook om het massale bereik te 

halen waar we naar streven. Ook verandert de populariteit 

van sociale media en apps telkens, waardoor bereik altijd snel 

gewonnen maar ook snel verloren kan worden. 

Een tweede groep onzekerheden heeft te maken met de 

mensen die zich voor GlobalRize inzetten. De salarissen 

die GlobalRize betaalt zijn erg laag en het is de vraag hoe 

lang dit is vol te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. 

De internationale groei is afhankelijk van het ook in het 

buitenland een grote groep vrijwilligers weten te werven. Hier 

is nog onvoldoende ervaring mee om de uitkomst te kunnen 

garanderen. 

Een derde groep onzekerheden is op het gebied van 

financiering. Een behoorlijk deel van de inkomsten van 

GlobalRize komt van fondsen, en het is niet zeker dat dit zo 

blijft. Verdere groei van de inkomsten zal ook sterk afhankelijk 

zijn van uitbreiding van het aantal donateurs, en ook dat is met 

onzekerheid omgeven. 

Te midden van deze onzekerheden blijven we ons inzetten 

voor internetzending. We vertrouwen dat de Here God, die 

met Zijn zegen ervoor gezorgd heeft dat ons werk zich kon 

ontwikkelen, ons ook in de toekomst zal leiden.



Ten slotte
We zijn de Here God dankbaar voor het vele dat de afgelopen jaren gebeurd is. We kijken verwachtingsvol 

uit naar de komende periode, omdat we ons realiseren dat er nog veel moet gebeuren om deze wereld 

via het internet te bereiken met het evangelie. Daar willen we onze bijdrage aan leveren. Om daarbij goed 

aan te sluiten bij de taal en cultuur van de mensen die we bereiken, zullen we een echt internationale 

organisatie moeten worden. Daarbij willen we onze eigen cultuur behouden: die van missionair, 

toegewijd, inclusief, effectief en innovatief zijn. Want

 “God was het namelijk Die in Christus de  
wereld met Zichzelf  verzoende, en aan hen 
hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft 
het woord van de verzoening in ons gelegd.
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof  
God Zelf  door ons smeekt. Namens Christus 
smeken wij: laat u met God verzoenen.”

2 Korinthe 5:19-20



VAN SCHERM NAAR KERK!
Zendingsorganisatie GlobalRize vertelt, met ruim  
zeshonderd vrijwilligers, wereldwijd het evangelie van 
de Here Jezus via internet, en helpt bijbelcursisten van 
scherm naar een lokale kerk.  
 
HELP!
GlobalRize zoekt mensen die voor ons zendingswerk  
bidden, vrijwilligers en vrienden, waardoor ze méér men-
sen de blijde boodschap van de Here Jezus kan vertellen.
 
GEBED GEVRAAGD
Wilt u een zegen vragen op onze inspanningen zodat 
meer mensen het evangelie van de Here Jezus horen, 
een bijbelcursus volgen en zich aansluiten bij een  
plaatselijke kerk.
 
VRIJWILLIGER WORDEN
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers, zoals  
mentoren die bijbelcursisten begeleiden en chatters die, 
via internet, communiceren met mensen die met Global-
Rize contact opnemen met geloofs- en levensvragen.
 
FINANCIËLE STEUN
U kunt GlobalRize financieel steunen op een manier 
die bij u past. U kunt GlobalRize een gift geven, onze 
organisatie opnemen in uw testament of vriend worden, 
waardoor u ons steunt bij ons zendingswerk.  
Kijk hiervoor op de website:  
www.globalrize.nl/manieren-van-geven/

POSTADRES 
Antwoordnummer 80965 I 8096 ZZ Oldebroek 
 
BEZOEKADRES 
Elzenweg 1A I 8096 RV Oldebroek 
 
TELEFOONNUMMER 
(0525) 79 50 02
 
E-MAILADRES 
info@globalrize.nl 
 
KVK 
60103450

REKENINGNUMMER 
NL03 RABO 0300 5646 86
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