LITURGIE UITZENDINGSDIENST
In deze dienst worden Ab Mol en Clarine Mol-Hoogervorst met hun
kinderen Loïs, Boaz en Jesse en Ellen van Rijn uitgezonden naar
Thailand.

Zondag 14 oktober 2018
Christelijke Gereformeerde Kerk
‘De Tabernakel’ te Ede
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. A. Versluis
Organist: Jaco Mateman

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Voorzang: Ps. 97:1
God heerst als Opperheer;
Dat elk Hem juichend eer';
Gij, aarde, zee en eiland,
Verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
Der wolken donkerheid;
Hij vestigt Zijnen troon
Op heil'ge rijksgeboôn,
Vol recht en wijs beleid.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 67:1,2
D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.
Lezing van de wet
Zingen: Ps. 33:6
Maar d' altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
't Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun HEER en God;
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.
Schriftlezing: Hand. 28:11-16,23-31
Paulus komt in Rome
11. En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit
Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als
teken Castor en Pollux had.
12. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er
drie dagen.
13. Daarvandaan voeren wij eromheen en kwamen in
Regium aan, en doordat er na één dag een zuidenwind
opstak, kwamen wij de tweede dag in Puteoli,

14. waar wij broeders aantroffen en ons verzocht werd zeven
dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome.
15. En daarvandaan kwamen de broeders, die van onze
zaken gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt
en de Drie Tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij
God en vatte hij moed.
16. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de
hoofdman de gevangenen over aan de overste van het
leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te
wonen met de soldaat die hem bewaakte.
23. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden,
kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij
legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde
ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de
avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de
Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus.
24. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er
gezegd werd, maar anderen geloofden niet.
25. En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen
nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de
Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze
vaderen gezegd:
26. Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen,
maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar
beslist niet opmerken,
27. want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben
met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij
dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen
zouden zien en met de oren horen en met het hart
begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou
genezen.
28. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan
de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.
29. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig
onder elkaar redetwistend.
30. En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde
woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen.

31. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over
de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid,
ongehinderd.
1.
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Ps. 46:1,6
God is een toevlucht voor de Zijnen,
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken;
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê,
Verzet wierd in het hart der zee.
De HEER, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER, de God van Jacobs zaad,
Is ons een burcht, een toeverlaat.
Prediking over Hand. 28:31
‘Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de
Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.’
Zingen: GdH:3,9
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
Lezing van het formulier voor de uitzending van zendingswerkers
Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
De kerkenraad heeft u bekend gemaakt dat hij zich bereid verklaard
heeft broeder A. Mol, zuster K.W. Mol-Hoogervorst en zuster E. van Rijn
in samenwerking met de Deputaten voor de buitenlandse zending en
O.M.F. (Overseas Missionary Fellowship) vanuit onze gemeente uit te
laten zenden. Hun opdracht in de dienst van de zending betreft:
Als zendingswerkers in Thailand mee te werken in het
kerkplantingsteam, speciaal gericht op Isaan en Isaners in Bangkok
(fam. Mol) en werkzaam te zijn in het onderwijs aan de kinderen (zr.
Van Rijn).
Wij zullen thans in de naam des Heeren tot hun uitzending overgaan.
Die uitzending is onlosmakelijk verbonden met wat de Heere Jezus
Christus na Zijn opstanding aan Zijn apostelen en in hen aan de kerk
van alle tijden opdroeg: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Deze zendingsopdracht heeft alles te maken met de wil van God dat
alle mensen behouden worden en tot kennis der waarheid komen. In
het Oude Testament lezen we al van de belofte aan Abram: En in u
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de Heere de opdracht geeft
om van die zegen die in Christus werkelijkheid is geworden te getuigen
in Jeruzalem, Judea, Samaria tot het uiterste der aarde.
Om de volken wereldwijd te bereiken bedient God zich van mensen die
uitgezonden worden om het evangelie bekend en verstaanbaar te
maken en te verkondigen dat in niemand anders behoud is dan in de
Heere Jezus Christus, immers: En de zaligheid is in geen ander, want

er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven
waardoor wij zalig moeten worden.
In het Nieuwe Testament lezen we al dat velen zich door woord en daad
hebben ingezet voor de verbreiding van het evangelie en de opbouw
van de kerk van Christus.
Tot die taak roept de Heere nog steeds mannen en vrouwen, die in
dienst van de zending worden uitgezonden om met name op het gebied
van de vertaling van de Bijbel, de dienst van de christelijke
barmhartigheid, de lectuurdienst, de dienst van het christelijk onderwijs
of op andere terreinen het evangelie bekend te maken, gestalte te
geven en aan christenen waar ook ter wereld dienstbaar te zijn.
U mag gaan met het woord van Paulus in zijn brief aan de gemeente
van Efeze: Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij
bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle
geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Beantwoording van de vragen
Voor het zendingswerk waartoe u zich geroepen weet willen we u nu
uitzenden. Wilt u nu gaan staan om de volgende vraag te
beantwoorden:
Broeder A. Mol, zuster K.W. Mol-Hoogervorst en zuster E. van Rijn,
bent u ervan overtuigd dat God Zelf u tot deze dienst geroepen heeft en
wilt u uw zendingstaak doen in gebondenheid aan de Bijbel, als het
betrouwbare woord van God, in gehoorzaamheid aan Jezus die de
Enige is die behoud kan geven en in afhankelijkheid van de Heilige
Geest die kracht en toewijding schenkt?
Wat is hierop uw antwoord?
Antwoord: Ja

Zingen: Ps. 134:2
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.
(Na het knielen): Ga heen in Gods kracht. We zenden u uit met het
woord van Jezus aan zijn discipelen en aan de kerk: Vrede zij u! Gelijk
de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Zegen
God onze hemelse Vader Die u geroepen heeft tot deze dienst,
verlichte en bekwame u door de Heilige Geest en geve u Zijn zegen op
uw werk tot glorie van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn rijk.
Amen
Gebed
Toezingen (staande): Ps. 134:3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Toespraken door
- ds. W. van ’t Spijker namens deputaten Zending van de CGK
- dhr. H. Lukens namens OMF
- br. A. Mol
Dankgebed

Zingen: Ps. 87:3,4,5
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".
God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.
Zegen
Na de zegen sluit de kerkenraad de dienst met de uitgezondenen af
in de consistorie.
De gemeente gaat zitten en zingt Psalm 72:10,11
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

De familie Mol en zuster Van Rijn komen terug in de kerkzaal; u en
jij bent in de gelegenheid hen de hand te drukken en Gods zegen
toe te wensen.
Hierna is er de mogelijkheid voor gasten om koffie te drinken.

