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JESUS FOR MUSLIMS



MOSLIMS KENNEN JEZUS 
ALS EEN MENS 

GEBOREN UIT EEN MAAGD
MET EEN PUUR HART

DIE EEN LEVEN LEIDDE ZONDER ZONDE 
EEN PROFEET VAN GOD

HET LEVENDE WOORD VAN GOD

MOSLIMS KENNEN JEZUS 
ALS EEN MENS 

BIJZONDER EN VEELZIJDIG
MAAR ZIJ KENNEN HEM NIET

ALS ZOON VAN GOD





Maar hoe kunnen ze Hem 
aanroepen als ze niet in Hem 
geloven? En hoe kunnen ze in 
Hem geloven als ze niet over Hem 
hebben gehoord? En hoe kunnen 
ze over Hem horen als Hij niet 
verkondigd wordt? En hoe kan 
iemand verkondigen als hij niet is 
uitgezonden?

R O M E I N E N  1 0 : 1 4 - 1 5



MET 
LIEFDE EN 
RESPECT



We verlangen dat God wordt grootgemaakt door 
groepen moslims die nu nog nooit van Hem hebben 
gehoord. Daarom nodigen we hen met liefde en respect 
uit Jezus te volgen.

We richten ons op die volken en gebieden die het 
minste toegang hebben tot het Evangelie. We leven 
en werken onder hen, trekken op in teamverband, 
samen met anderen die dezelfde passie hebben. 
Dat doen we al meer dan dertig jaar. We hebben 
vele moslims tot Jezus zien komen en het aantal 
onbereikten zien afnemen.

Maar er is nog veel te doen.

ONZE VISIE

WIE WE ZIJN





G R E G  L I V I N G S T O N E
Oprichter van Frontiers



onBEREIKT
en

onBEKEND



ONBEREIKT
Een bevolkingsgroep met minder dan 2% 
christenen.

ONBEKEND
Een bevolkingsgroep die totaal onbekend 
is met het evangelie. Er is geen getuige van 
Jezus onder hen, geen zendeling en geen 
kerk.

Daarom gaan we.



DE FOCUS VAN 
FRONTIERS

10/40-raam
Dit is het gebied tussen de 10e en 40e graad op het 
Noordelijk Halfrond waar de meeste onbereikte 
volken zich bevinden. Ook sociaal-economisch blijven 
de meeste landen in dit gebied achter.

De landen waar Frontiers werkt
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Bijna een kwart van de wereldbevolking is 
moslim. Ze wonen vaak in die gebieden waar 
veel onrecht heerst: mensenhandel, geweld, 
corruptie, gebrek aan onderwijs en armoede. 
Het kan niet zo zijn dat we onze harten laten 
beheersen door angst en geen stappen zetten 
om hulp en hoop te bieden. We horen over 
moslims die visioenen hebben van een Redder 
die ze niet kennen. Zonder het te weten 
verlangen ze naar het Goede Nieuws. De roep 
is er, de oogst is groot. 

En jij? Ben jij klaar om met God en ons deze 
uitdaging aan te gaan?



Wil je zelf uitgaan, dan trainen we je in een 
voor jou op maat gesneden discipelschaps-
traject. Door persoonlijke coaching en 
trainingsdagen groei je in karakter en kennis, 
je dompelt je onder in teamleven en sluit 
vriendschappen met moslims. Zo kun je met 
jouw kwaliteiten en roeping daarna aan de 
slag in de moslimwereld.



IEDERE 
REIS BEGINT 

MET EEN 
EERSTE

STAP





WAT JIJ KUNT DOEN

GA

Om te bouwen in Gods koninkrijk hebben we pioniers 
en geloofshelden zoals jij nodig - leiders die bereid zijn 
de crossculturele grens over te gaan. Veel moslims 
kunnen Hem ontmoeten doordat jij daar bent.

SLUIT JE BIJ ONS AAN

Voor het uitzenden van één persoon is veel nodig: 
rekruteren, trainen, bidden. Er is een rol voor iedereen. 
Neem contact met ons op om te horen wat jij kunt doen.

VORM EEN SMALLGROUP

Ontdek Gods hart voor de volken door samen met een 
paar vrienden een vierweekse studie te doen. Deze 
studie  zal je helpen om te ontdekken hoe God jou in zijn 
plan kan gebruiken.

GEEF

Door regelmatig of eenmalig te geven, help je ons. 
Samen met jou kunnen we doorgaan met de bouw 
van Gods koninkrijk onder moslims.



WAT JOUW KERK KAN DOEN

STEUN WERKERS IN DE MOSLIMWERELD

Leid tijden van gebed (in kleine groepen of met de 
hele gemeente) om voor werkers te bidden. Partner als 
kerk met specifieke werkers in de moslimwereld door 
voor hen op de bres te staan met gebed of een gift. Een 
bemoediging voor hen en voor je gemeente.

ORGANISEER EEN EVENT IN JOUW KERK

Nodig Frontiers uit om samen met jou een mooi event 
te organiseren in jouw kerk of kring zodat de nood in 
de moslimwereld bekend zal zijn. Wat is er mooier dan 
te weten dat God nog steeds mensen roept om te gaan en 
dat jij daar een steentje aan bij kan dragen?

SPREKER

Nodig een spreker van Frontiers uit of een ervaren 
veldwerker die de moslimwereld dichterbij brengt.

ZEND EEN WERKER

Moedig mensen in je gemeente aan om te gaan naar  
onbereikte en onbekende moslimvolken. Overal in de 
moslimwereld zijn Frontiers’ teams op zoek naar meer 
werkers!





CONTACT ONS

Of het nu een e-mail, telefoontje of een ontmoeting 
is, laat ons weten hoe God moslims op jouw hart 
plaatst. Wij horen graag van je en willen je helpen te 

ontdekken wat Gods plan voor jou is.

E-MAIL
info@frontiers.nl

WEBSITE
frontiers.nl

TELEFOON
035-69 22 558

POSTBUS
postbus 350

3840 AJ   Harderwijk



bijbelteksten uit Bijbel in Gewone Taal

JEZUS ZEI TEGEN 
ZIJN LEERLINGEN:

 MATTHEÜS 9:37–38

“Het goede nieuws moet over-
al verteld worden. Maar er zijn 
weinig mensen om dat te doen. 
Vraag daarom aan God of Hij meer 
mensen stuurt. Dan kan het goede 
nieuws overal verteld worden.”
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