
Zingen Psalm 56 vers 5 en 6. 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord; 
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand bood, en 't onheil af zou wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in alle nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
zo word' Zijn lof vergroot. 

 
Dankgebed en voorbede. 
 
Zingen UAM 182. 
(de tekst van elk couplet 2x achtereen zingen) 

Vrede zij u, vrede zij u, 
Gelijk mij de Vader zond, zend Ik ook u.  
 
Blijf gij in mij, blijf gij in mij. 
Mijn woord dat moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
 
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd. 

 
Zegen. 
 
Uitleidend orgelspel. 
 

Na de dienst is er gelegenheid om Esther een hand te geven in de 
consistoriekamer. Voor de genodigden is er koffie in het Hervormd Centrum, 

Talmastraat 9. 
 

Graag deze liturgie mee naar huis nemen! 
 

Het adres van Esther wordt: 
Esther den Besten 
MAF, Kotak Pos 109 
Nabire 98801 
Papua 
Indonesia 
   

e-mail: estherdb8@hotmail.com 
-4- 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Uitzendingsdienst Esther den Besten naar Papua 
(Indonesië) vanuit de Oude Kerk  
op zondag 28 september 2014, 18.00 uur 
 
Voorganger:  
Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist:  
Piet Meerkerk 
 
Inleidend orgelspel. 
 
Zingen Psalm 25 vers 4. 

's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
onderwijzing hen, die dwalen, 
brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren. 
Wie Hem need’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Stil gebed. 
 
Votum en Groet. 
 
Begintekst Mattheüs 28 vers 19 en 20. 
19. 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. 20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 
voleinding van de wereld. Amen. 
 
Zingen Psalm 67 vers 2 en 3. 
De volken zullen U belijden,  De volken zullen, HEER', U loven; 
o God, U loven al te zaam.  o HEER', U loven altemaal, 
De landen zullen zich verblijden,      Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
en juichen over Uwe Naam.  dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
Volken zult Gij rechten,  God is ons genegen;  
hunne zaak beslechten,  onze God geeft zegen. 
in rechtmatigheid;   Hij, die alles geeft, 
Volken op deez' aarde,  Hij zal zijn geprezen, 
die Uw arm vergaarde,  Hem zal alles vrezen, 
die Gij veilig leidt.   wat op aarde leeft. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Nehemia 2:11-20. 
De eerste werkzaamheden 
11 Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen. 12 Toen stond ik 's 
nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God 
in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij 
mij, dan het dier waarop ik reed. 13 Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad 
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uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van 
Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur 
waren verteerd. 14 Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de 
koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik 
zat. 15 Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur 
inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de Dalpoort binnen en ging 
terug. 16 En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik 
aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, 
de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. 17 Toen 
zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem 
verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur 
van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 
18 En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest 
was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen 
zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het 
goede werk. 19 Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische 
dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. 
Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand 
komen? 20 Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de 
hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan 
bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in 
Jeruzalem. 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament: 1 Petrus 5:5-11. 
5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 
onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6 Verneder u dan onder 
de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7 Werp al uw 
zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Wees nuchter en waakzaam; want 
uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie 
hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in 
de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld 
opgelegd wordt. 10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot 
Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd 
van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 11 Hem zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen Psalm 1 vers 1 en 2 (nieuwe berijming). 

Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en Zijn geboden, 
maar die aan 's HEEREN wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met Zijn geboden leeft. 
 
Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
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Woordverkondiging. Tekst: Nehemia 2:20 - De God van de hemel, Hij zal 
ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. 
 
Zingen Op Toonhoogte 151. 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan, 
sterk in uw kracht, gerust in Uw bescherming;  
ik bouw op U en ga in Uwe naam.  
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan; 
toch rijst in mij een lied van overwinning - 
ik bouw op U en ga in Uwe naam.  
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U Die mij hebt voortgeleid. 

 
Onderwijzing. 
Esther, je wordt nu in samenwerking met de Mission Aviation Fellowship 
(MAF), vanuit de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld 
uitgezonden. Daarom wil ik nu, als dienaar van het Woord, op verzoek van de 
Algemene Kerkenraad, je tot dit werk afvaardigen. Ik verzoek je daartoe in het 
midden van de gemeente te antwoorden op de volgende vragen, zodat 
iedereen die hier aanwezig is, je bereidheid tot het werk in Gods Koninkrijk 
kan horen: 

 Belijd je dat je je door God geroepen en gezonden weet 
om werkzaam te zijn in Zijn dienst in Papoea, Indonesië? 

 Beloof je om vanuit christelijke liefde in woorden en daden 
het welzijn van de naaste en de uitbreiding van Gods Koninkrijk te 
zoeken, trouw aan de opdracht waarmee je wordt uitgezonden? 

 Wil je in afhankelijkheid van de leiding van de Heilige 
Geest en voorgelicht door Gods Heilig Woord, je werk verrichten? 

 
Handoplegging en zegen. 
 
Toezingen (staande) Psalm 143 vers 10 (aangepast). 

Leer haar o God van zaligheden, 
haar leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt haar God, vat Gij haar hand; 
Uw goede Geest bestuur’ haar schreden, 
en leid’ haar in een effen land. 

 
Gemeente, u wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze verbonden 
met het werk in Gods Koninkrijk elders in de wereld. Esther heeft ook uw 
pastorale steun dringend nodig. Alleen zo kan het werk van de zending met 
vrucht voortgaan. We vragen u of u dit werk met uw meeleven, gebeden en 
gaven wilt ondersteunen. 
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