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1.Wat is / doet een ambassadeur

2.Wat zegt de Bijbel erover

3.Hoe brengen we dat (samen) in praktijk 



1. ambassadeur

ambassadeur: iemand (hoogste 
diplomatieke ambtenaar) die de 
regering van zijn land officieel 
vertegenwoordigt in een ander land.

taken:
• boodschap eigen land overbrengen
• boodschap ander land terugbrengen
• opkomen voor belangen

eigen land

belangrijk:
• normen&waarden beide landen
• cultuur/gewoonten land waar je bent
• waarden van eigen land laten zien in je gedrag 4



1. verwant woord: gezant 

gezant: een afgevaardigde, soms permanent (als 
lagere ambassadeur), vaak ook voor een 
bepaalde opdracht of met een bepaald bericht

ambassade →
vertegenwoordigen 
met een team!
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2. Bijbel: wij als gezanten

gezantschap: met een specifieke boodschap.
(‘presbeia’, vgl. ‘presbuteros’ = oudere/oudste)

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God 

Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken 

wij: laat je met God verzoenen. (2Ko5:20)

→gezanten met een boodschap!

Bid ook voor mij … om met vrijmoedigheid het 

geheim van het evangelie bekend te maken,  

waarvan ik een gezant ben in ketenen (Ef6:19-20)

→trouwe gezant bij tegenstand! 6



3. ambassadeur - praktijk

• wat we zeggen → wegwijzers 

naar Jezus

• wat we niet zeggen: geen vuile 

taal, leugens, roddel, …

• hoe we ons gedragen: 

betrouwbaar, behulpzaam, 

opkomen voor recht, …

➢motivatie: liefde van Christus (vgl. 2Ko5:14) 7



3. ambassade(ur) – samen

bekendmaking door 
woord, schrijven, 
beeld, geluid
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Facebook, Instagram

Live stream



3. ambassade(ur) – samen

waarden laten zien

9



3. ambassade(ur) – samen

uitnodigend zijn
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3. ambassade(ur) – samen

aanvullende ideeën

?
andere doelgroepen
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conclusie

• ambassadeur in woord en daad

• samen ambassade

De Bron: tot eer van God, tot zegen voor onze omgeving


