ORDE VAN DIENST

voor de dienst op zondag 22 augustus 2010
waarin Jaap en Mirjam Haasnoot uitgezonden worden naar Zuid-Soedan

in “De Ark” te Ede
Voorgangers:

Ds. W. van Laar (Ned. Zendingsraad)
Ds. J.P. Ouwehand (GZB)
Ds. C.H. Bax (De Ark)
Organist / Pianist: Corjan Brink
Soliste:
Carline Amsing

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 67: 2 en 3 [OB]
2 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.

3 De volken zullen, HEER’, U loven,
o HEER’, U loven altemaal.
Die d’ aarde vruchtbaar maakt van boven,
dat z’ ons op haar gewas onthaal’.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij, Die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft.

Stil gebed [staande]
Votum en groet [staande]
Aanvangstekst: Psalm 108:4-5 [NBV]
“U, Heer, zal ik loven in heel de wereld,
over u zingen voor alle volken.
Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.”

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 [OB]
1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid:
‘k zal zingen voor den Opperheer,
‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
‘k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

2 Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ’s hemels kringen,
en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen!

Geloofsbelijdenis uit Afrika
Wij geloven in de ene Schepper-God, die uit liefde deze mooie wereld en alle het goede daarin schiep.
Hij schiep de mens en wilde dat de mens gelukkig zou zijn in de wereld. God houdt van de wereld en
van elk volk en van elke stam op aarde. Wij hebben deze Schepper-God in het verleden in de duisternis
gekend, maar nu kennen we Hem in het licht. God heeft in het Boek met zijn woord, de Bijbel, beloofd
dat Hij de wereld zal redden en alle volken en stammen.
Wij geloven dat God zijn belofte heeft vervuld in het sturen van zijn Zoon, Jezus Christus. Een mens van
vlees en bloed, van de Joodse stam, arm geboren in een klein dorp, die zijn thuis verliet en die altijd op
reis, op safari, was en goed deed; Hij genas mensen in de kracht van God, gaf onderwijs over God en
mens en liet zien dat de kern van godsdienst liefde is. Hij werd verworpen door zijn eigen volk,
gemarteld en met handen en voeten aan een kruis genageld, en Hij is gestorven. Hij lag begraven in
een graf, maar de hyena’s hebben hem niet aangeraakt. Op de derde dag is Hij opstaan uit het graf. Hij
is opgevaren naar de hemel. Hij is de Heer.
Wij geloven dat al onze zonden zijn vergeven vanwege Hem. Allen die Hem geloven moeten spijt
hebben van hun zonden, gedoopt worden in de Heilige Geest van God, leven volgens de regels van
liefde en samen het brood delen in liefde om zo het goede nieuws te verkondigen totdat Jezus
terugkomt. We wachten op Hem. Hij is levend. Hij leeft. Dit is wat wij geloven. Amen.

Zingen: Gezang 314: 1, 2 en 3
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de ̮ aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd’ en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.

Gebed om de opening van het Woord en
de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 117 [NBV]
1

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
2
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!

2 Gezanten gaan door alle landen,
een heil’ge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus’ woord.
Het martlaarsbloed is ‘t zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

Zingen: Psalm 117 [NB]
1 Looft, alle volken, looft den HEER,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!

Schriftlezing: Efeziërs 3: 14-21 [NBG]
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de
aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te
worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning
make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten,
hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de
kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

14

Zingen: Lied 90: 1, 2 en 3 [Evangelische Liedbundel]
1 Wat mij dierbaar was,
wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht,
kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer.
Wat werk’lijk telt:
[Refrein:]
Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik houd van U.

2 Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
doordat U mij uw genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
zoals U te zijn die in mij leeft.
[Refrein]
3 En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu één met U in uw dood te zijn,
zal ik bij U zijn in eeuwigheid.
[Refrein]

Verkondiging: Tekst Efeziërs 3 vers 18 en 19
“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen,
in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.”
Thema:

“Samen met alle heiligen”

Zingen: Gezang 95: 1, 2 en 3
2 Dan zullen wij met alle heilgen saam
1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte ̮en diepte, lengte ̮en breedte van
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
Gods heil doormeten mogen.
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
en de Messias bij ons intrek neme.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
in Gods verheven naam.
de oorsprong van ons hart.
3 Hem nu die ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan als ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Formulier voor de uitzending
Onderwijzing
Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus,
Wij geloven en belijden dat deze wereld door God is geschapen en daarom ook Zijn eigendom is. We
belijden ook dat mensen en volken zich onttrokken hebben aan Gods heerschappij en dat de schepping
zucht onder de tirannie van de boze. God heeft de wereld echter niet geschapen om haar prijs te
geven. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom riep Hij Abraham om zijn land en volk te
verlaten, en volkomen op Hem te vertrouwen. Hij sloot een verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. Hij
leidde hun nakomelingen uit Egypte naar het beloofde land. Israël werd geroepen om een zegen te zijn
voor alle volken van de aarde.
We geloven en belijden dat Jezus Christus, de Zoon des mensen, door de Vader in de wereld werd
gezonden en geboren werd in Bethlehem zoals door de profeten was voorzegd. Hij kwam om te dienen
en niet om gediend te worden. Hij stierf aan een kruis buiten de poorten van Jeruzalem. We belijden
dat Hij Zijn leven gaf tot verzoening en tot herstel van de breuk tussen God en mensen. Hij stond op uit
de doden en voer op ten hemel om aan de rechterhand van Zijn Vader voor altijd te leven en te
regeren als de Vredevorst. Zijn Rijk is nu nog verborgen. Maar de dag komt dat Zijn Koningschap voor
het oog van alle volken zichtbaar zal zijn.
Wij geloven en belijden dat de Heilige Geest op het Pinksterfeest op bijzondere wijze aan de discipelen
van Jezus werd gegeven. Zij getuigden van de dood en opstanding van Jezus Christus en riepen op tot
geloof en bekering. Met de komst van de Geest werd de opdracht van Christus bevestigd. Namelijk dat
in Zijn Naam bekering en vergeving van zonden verkondigd moet worden onder alle volken, te
beginnen in Jeruzalem.
Nu, na tweeduizend jaar, heeft het evangelie zich verspreid over de hele aarde, maar de taak van de
wereldzending is nog onvoltooid. Nog steeds is de christelijke gemeente geroepen om in woord en
daad de Naam van de Heere te belijden. De Heilige Geest rust de leden van de gemeente toe om dit
allereerst in de eigen omgeving te doen. Sommigen worden bovendien geroepen en toegerust voor
een zendingstaak in andere culturen en over de landsgrenzen heen.

De gemeente te Antiochië in Syrië (Handelingen 11) ontstond door het getuigenis van eenvoudige
volgelingen van Jezus die moesten vluchten uit Jeruzalem. Ze werden er voor het eerst christenen
genoemd omdat ze kennelijk opvielen in de stad. Oók werden enkele gemeenteleden, namelijk Paulus
en Barnabas, uitgezonden naar andere gebieden om daar het evangelie te verkondigen.
Zendingswerk is ten diepste het onweerstaanbare, verkiezende werk van de Drie enige God. De Vader
is de zendende Vader, de Zoon de zendende Zoon en de Geest de zendende Geest.
Vandaag wordt zichtbaar dat de gemeente zendende gemeente is. Want uit het midden van de
gemeente worden Jaap en Mirjam Haasnoot geroepen tot getuigenis en dienst in de Naam van de
Heere Jezus Christus in een ander land. Hij, Jezus, zegt zowel tot hen die uitgaan als tot ons die hier
blijven: "Gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u."
Zo mogen ook Jaap en Mirjam uitgezonden worden, omdat zij zich beschikbaar hebben gesteld voor
het zendingswerk in Zuid-Soedan.
We willen nu overgaan tot de uitzending.
Ik verzoek u nu op te staan en in het midden van de gemeente te antwoorden op de volgende vragen:
1. Belijdt u, Jaap en Mirjam Haasnoot, dat u zich geroepen weet als gezondenen van de Heere Jezus
Christus en Zijn gemeente?
2. Belijdt u dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het enige en volkomen Woord van
God zijn en verwerpt u elke leer die daarmee in strijd is?
3. Belooft u de kracht en de gaven die God u heeft gegeven met liefde in te zullen zetten en trouw te
blijven aan uw opdracht, als leden van Christus' gemeente hier én daar?
Wat is hierop uw beider antwoord?
Gemeente, mag ik u vragen te gaan staan?
Gemeente, u wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze verbonden met het werk in Gods
Koninkrijk elders in de wereld. De zendingswerkers hebben ook uw pastorale steun dringend nodig.
Alleen zo kan het werk van de zending met vrucht voortgaan.
Wilt u ook dit werk met uw meeleven, gebeden en gaven ondersteunen?
Gemeente, wat is hierop uw gezamenlijk antwoord? “Ja.” [Gemeente gaat zitten]

Uitzending
door de predikant van de GZB:
Namens de Gereformeerde Zendingsbond zend ik u uit als zendingswerkers van de Protestantse Kerk in
Nederland om in jullie werk dienstbaar te zijn in Zuid-Soedan.

door de predikant van de thuisgemeente:
Vanuit het midden van Gods gemeente te Ede zenden we u, broeder en zuster Haasnoot, uit naar ZuidSoedan als gezondenen van Christus.

Handoplegging en zegen

Zingen Psalm 134:3 [OB] [staande toezingen]
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

Luisterlied: Will you come and follow me [John Bell & Graham Maule]
1 Will you come and follow me,
If I but call your name?
Will you go where you don't know
And never be the same?
Will you let my love be shown,
will you let my name be known,
will you let my life be grown
in you and you in me?

2 Will you leave your self behind
if I but call your name?
Will you care for cruel and kind
and never be the same?
Will you risk the hostile stare
should your life attract or scare,
will you let me answer prayer
in you and you in me?

3 Will you love the ‘you' you hide
if I but call your name?
Will you quell the fear inside
and never be the same?
Will you use the faith you've found
to reshape the world around
through my sight and touch and sound
in you and you in me?

4 Lord, your summons echoes true
when you but call my name.
Let me turn and follow you
and never be the same.
In your company I'll go
where your love and footsteps show.
Thus I'll move and live and grow
in you and you in me.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 382: 1, 2 en 3 [Evangelische Liedbundel] [staande]
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Schijn in mij, schijn door mij.
[Refrein]
[Refrein:]
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw
3 Staan wij oog in oog met U Heer.
heerlijkheid.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
Zend uw rivier, laat uw heil
U volmaakt wie volkomen zich geven.
heel de aard' vervullen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht
[Refrein]
overwint.

Zegen
Zingen: Lied 395: 1 en 2 [Op toonhoogte]
1 De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn.
Hij zal zijn vrede aan je geven.

2 De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn.
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Jaap en Mirjam Haasnoot
voor in de kerk Gods zegen toe te wensen.

