
Liturgie voor de uitzenddienst van  

familie van Asselt-Noordmans  

op zondag 15 juli 2018  

om 10.00 uur in de Opstandingskerk  
 

 
Ouderling van dienst: Johan Ruitenburg 
Voorganger: ds. David ten Voorde 
 
Muzikale medewerking door: 
Tessa van de Bunte - zang 
Jeroen Dammers - gitaar 
Martin Drost - orgel 
Joeri Mulder - zang 

Rowin Mulder – percussie 
Mariëlle Visch-Brummel – piano 
 
 
 

 
 

 
 

Welkom en mededelingen 
 

 
Zingen: Psalm 146: 1 en 8 (oude berijming) 

 
Prijs den Heer' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof: 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied (2x) 

 

't Is de Heer' van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 

Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den Heer'. (2x) 



Stil gebed, bemoediging en groet 
 
 

Zingen: Opwekking 815 
 

Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 

openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer. 
 
Zingen: Opwekking 789 
 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

 
Refrein 
 
Bridge (2x): 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
Refrein 
 
 

Gebed 
 
 

Toespraak door Johan Ruitenburg en Alvaro Yanez namens OM 



Formulier voor de uitzending van veldwerkers 
 

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. Wij 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. 

 
Wij 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. Wij 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 reeds begonnen. Maar de dag 
komt dat Zijn Koningschap voor het oog van alle volken volledig 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 grote opdracht 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 taak 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. Zij 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. 
 
Dit werk in de wereld is ten diepste het onweerstaanbare, verkiezende en 
uitnodigende 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 Gerard en Alice en hun kinderen 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 Gerard en Alice en hun kinderen uitgezonden worden, omdat zij zich 
beschikbaar hebben gesteld voor veldwerkers in Zambia.  



Vraag en antwoord Gerard en Alice 
 

1. Belijden jullie, Gerard en Alice, dat jullie je geroepen weten als gezon-
denen van de Heere Jezus Christus en Zijn gemeente? 
2. Belijden jullie dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het 
enige en volkomen Woord van God zijn en verwerpen jullie elke leer die 
daarmee in strijd is? 
3. Beloven jullie de kracht en de gaven die God jullie heeft gegeven met 
liefde in te zullen zetten en trouw te blijven aan jullie opdracht, als leden 
van Christus' gemeente hier én daar? 

 

Wat is hierop jullie antwoord? – Ja 
 
Vraag en antwoord gemeente  
 

(Gemeente gaat staan) 
 
Gemeente, u wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze verbonden 
met het werk in Gods Koninkrijk elders in de wereld. De werkers in het veld 
hebben ook uw pastorale steun dringend nodig. Alleen zo kan het werk voor 
het Koninkrijk met vrucht voortgaan. 
Wilt u ook dit werk met uw meeleven, gebeden en gaven ondersteunen? 
 

Gemeente, wat is hierop uw antwoord? - Ja 
 
(Gemeente gaat zitten) 

 
Uitzending 
 

Vanuit het midden van Gods gemeente in Nunspeet zenden we jullie, Gerard 
en Alice en jullie kinderen, uit naar Zambia als gezondenen van Christus.  

 
Handoplegging en zegen door: 

 

 ds. David ten Voorde  
 Alvaro Yanez 
 Henry Westerink  
 Vertegenwoordiger TFT  
 Jan Noordmans 

 
Zingen (staande): Op Toonhoogte 137: 2 
 
Zegen hen waar ze in geloof voor leven. 
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen hen tot in eeuwigheid! 

 
Vader, maak hen tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn. 
 



Met een hart vol vrede,  
zijn zij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,  
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
Persoonlijke woorden door Gerda Huijbers en Gerard en Alice 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte 353 
 

Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan. 
Omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan. 
 
Refrein: 
Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij. 
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U, 
ik geef mijzelf aan U. 
 
U werd geschopt en geslagen, 
ze lachten en scholden U uit. 

En zelfs door uw vrienden verlaten, 
hing U voor mij aan het kruis. 
 
Refrein 
 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet. 
Dat U zoveel van mij kon houden, 
nee Heer, dat begrijp ik niet. 
 
Refrein 

 
De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen naar ‘Tijd voor jou’ gaan 
 
 
Gebed 
 
 
Bijbellezingen: Psalm 82: 3-4, Handelingen 1: 8 en Romeinen 10: 9-15 (HSV) 

 
       Psalm 82: 3-4 

3 Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de 
arme gerechtigheid. 
4 Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de 
goddelozen. 
 
 
 
 



Handelingen 1: 8 
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in 
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 
 
 

Romeinen 10: 9-15 
9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft 
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 
10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond 
belijdt men tot zaligheid. 
11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 
worden. 
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want 
Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem 
aanroepen. 
13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 
worden. 
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe 
zullen zijin Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe 
zullen zij horen zonder iemand die predikt? 
15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals 
geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede 

verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 
 

 
Zingen: Psalm 67: 1 en 2  
 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 
 
 
Verkondiging 
 
 



Zingen: Opwekking 705 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

 
Refrein:  
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij,  
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
Collecten voor:  1. Plaatselijk wijkwerk 

   2. Instandhouding erediensten 
 
 
Zingen: Gezang 130: 1 en 3 (HB’38) 
 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land 
als Gods gezant. 



Heenzending en zegen 
 
 

Na afloop van de dienst is er voor in de kerk gelegenheid om 
 Gerard en Alice en hun kinderen persoonlijk  

de zegen van God toe te wensen. 
 
 

In de hal staat koffie, thee of fris voor u / jou klaar!  
 
 

Wilt u over deze dienst napraten en/of zou u persoonlijke voorbede willen 
ontvangen? 

Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. 
 
 

 

 

In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange 
tijd weer in onze kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. 

Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van 
wijkkerkenraad Opstandingskerk. 

 
Contactpersonen: 
scriba: Martin Drost, 0341-251479, (martindrost@hotmail.com) 
predikant: ds. David ten Voorde, 0341-751501, 
(dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl) 

 
Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij 

één van de andere kerkenraadsleden terecht. Zie 
ook de website: www.hervormdnunspeet.nl. 
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