
 
Liturgie 

uitzendingsdienst 9 mei 2021  
 

waarin Willem, Lydia en Leah de Bruijn worden uitgezonden 
 in dienst van MAF (Mission Aviation Fellowship) 

 naar Papoea-Indonesië 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predikant: ds. W. Schinkelshoek 
Ouderling van dienst: dhr. A. Methorst 
Organist: mw. W. Karels 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 108 : 1  
 
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. 

 
Lezing van de wet van de HEERE 
Exodus 20 en de samenvatting uit Mattheüs 22  
 
Zingen Psalm 119: 3 
 
3.  Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht Die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 



Schriftlezing   
Filippenzen 4 : 1 t/m 9   
 
1  Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap 

en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! 
2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind 

zijn in den Heere. 
3  En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen 

behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook 
met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen 
zijn in het boek des levens. 

4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
5  Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 
6  Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, 

door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij 
God; 

7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 
en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

8  Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo 
er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; 

9  Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij 
gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. 

 
Gebed 
 
Collecten 
 

1. Diaconie – MAF t.b.v. het werk van familie De Bruijn 
2. Kerkvoogdij 
3. Kerk en pastorie 

 
Zingen Psalm 61: 1, 3 
 
1.  Wil, o God, mijn bede horen; 

Neig Uw oren 
Naar mijn zuchten en geween. 
In veraf gelegen streken, 
Schier bezweken, 
Zoek ik heul bij U alleen. 

 
 



3.  ‘k Zal in Uwe tent verkeren, 
HEER’ der heren, 
Voor Uw oog, in eeuwigheid; 
'k Zal op U mijn vast vertrouwen 
Altoos bouwen, 
Door Uw vleug'len overspreid. 

 
Woordverkondiging 
Filippenzen 4 vers 6 en 7 
 
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de 
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen 
bewaren in Christus Jezus. 
  
Zingen  Psalm 84 : 3 
 

4. Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 
Uitzending 
Onderwijzing  
 
Geliefden 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. We lezen in 1 Timotheüs 2 vers 4 dat God ‘wil dat alle 
mensen zalig 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 des aardrijks gezegend worden.’ (Gen. 12:3). 
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de Heere de opdracht 
geeft om van die zegen, die in Christus werkelijkheid is geworden, te 



getuigen, beginnend van Jeruzalem tot het einde van de aarde (Hand. 
1:8). 
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: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, 
dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden 
heb.’ (Mattheüs 28 vs. 19). 

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 ‘de zaligheid is in 
geen Ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die 
onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.’ 
(Hand. 4:12). In het Nieuwe Testament lezen we al dat velen zich met 
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 om het evangelie bekend te maken of 
dat werk te ondersteunen en door de lucht onbereikbare plaatsen te 
bereiken.  

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. 
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 een zendende 
gemeente is. Want uit het midden van de gemeente worden Willem 
de Bruijn  en Lydia de Bruijn – van Panhuis  geroepen tot getuigenis en 
dienst in de Naam van de Heere Jezus Christus in Papoea Indonesië. 
Jezus zegt zowel tot u die uitgaat als tot ons die hier blijven: ‘Gelijk Mij 
de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u.’ 
 
Uitzending  
Voor het zendingswerk waartoe u zich geroepen weet, willen we u nu 
uitzenden. Wilt u nu hier gaan staan om in het midden van de 
gemeente en derhalve voor Gods aangezicht de volgende vragen te 
beantwoorden: 



1. Belijdt u, Willem de Bruijn en Lydia de Bruijn - van Panhuis, dat u zich 
geroepen  weet door God Zelf 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, zoals 
ook verwoord in de artikelen van het christelijk geloof, 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 antwoord? 
 
- Willem de Bruijn  
- Lydia de Bruijn - van Panhuis 
 
Zegen  
Wij zenden u uit met het woord van de Heere Jezus aan Zijn discipelen 
en daarmee aan Zijn kerk: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden 
heeft, zend Ik ook u.  
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 Koninkrijk, 
Amen. 
 
Tot de gemeente   
Gemeente, door deze uitzending worden wij op een bijzondere wijze 
verbonden met het werk van het Koninkrijk van God op een andere 
plaats in deze wereld. Onze opdracht is dat wij ons er van bewust zijn 
en blijven dat Willem en Lydia die namens onze gemeente worden 
uitgezonden onze steun in gebed, pastorale zorg en financiën blijvend 
nodig hebben.      
 
Toezingen  Psalm 134: 3 (staande) 
 
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 
 

1. Namens MAF Nederland, de heer Van Geffen 
2. Namens de kerkenraad, ouderling A. Methorst   
3. Dankwoord Willem de Bruijn  

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 121: 4 
 
4.  De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar 
Uw ziel voor ramp bewaar’. 
De HEER’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan, 
En waar g’ u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Zegen 
 
Zingen  
Op verzoek van Willem en Lydia zingen we samen 
 
Heer, wees mijn Gids 
op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg 
naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
Nu aan Zijn hand 
dwaal 'k nimmer van de weg, 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras 
of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht 
stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds 
het oog op Hem gericht. 


