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DIENST VAN DE BEVESTIGING EN UITZENDING

WELKOM EN MEDEDELINGEN
LIED 239 (WK)
1
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
2
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie g’ ook zijt;
als kind’ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4
Laat zuid en noord nu zijn verblijd;
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
STIL GEBED
VOTUM EN GROET
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PSALM 67 VERS 1 EN 2 (WK)
1
De Here God zij ons genadig
en tone ons zijn aangezicht.
Zijn zegen schenke Hij weldadig,
Hij doe ons wandlen in zijn licht,
opdat allerwegen / volken zien de zegen
van uw heil, uw woord.
Ja, in alle landen, / aan de verste stranden,
worde het gehoord.
2
Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
dat alle landen zich verblijden,
laat juichen heel het wereldrond.
Volken zult U richten, / U gaat vrede stichten
door gerechtigheid.
Volken aller landen / worden door uw handen
tot uw heil geleid.
GELOOFSBELIJDENIS
Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en aan de vloek en
de eeuwige dood schuldig zijn geworden, zo zou God niemand ongelijk
hebben gedaan, indien Hij het hele menselijke geslacht in de zonde en
vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze
uitspraken van de apostel: De hele wereld is voor God verdoemelijk. Zij
hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. (Rom. 3 : 19,
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23) En: De bezoldiging van de zonde is de dood. (Rom. 6 : 23)
Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (1 Joh. 4 : 9; Joh. 3 : 16)
En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij
wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen
tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen
zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij
horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet
gezonden worden? (Rom. 10:14, 15)
PSALM 72 VERS 10 EN 11
10.
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.
11.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met Amen, Amen na.
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GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
EN DE VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
SCHRIFTLEZING
JESAJA 49 : 5-6
5. En nu zegt de HEERE,
Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd
om Jakob tot Hem terug te brengen
- maar Israël zal zich niet laten verzamelen.
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6. Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
LUKAS 2 : 25-33
25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon
was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de
vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was
een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de
dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En
hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus
binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet,
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere,
Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen
hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle
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volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël
te verheerlijken. 33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat
er over Hem gezegd werd.
KINDERMOMENT
KINDERLIED
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.
LOFZANG VAN SIMEON
2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van ‘s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ ogen;
Terwijl ‘t het blind gezicht
Van ‘t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
VERKONDIGING
THEMA: KIJKEN MET GODS OGEN
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LIED 455 VERS 1 EN 2
1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
2
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
LEZEN VAN HET BEVESTIGINGSFORMULIER
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de Protestantse Gemeente van Rotterdam-Zuid en de GZB als zendingsorganisatie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland zullen in de Naam van de Heere Kees,
Esther, Hannah, Nathan en Timon van der Knijff uitzenden in de dienst
van God. Daaraan voorafgaand zal Kees worden bevestigd tot predikant.
INLEIDING
Wij geloven in de drie-enige God, Die de wereld geschapen heeft en tot
7
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vandaag toe onderhoudt. Daarom behoren deze wereld en de mensen
die erop wonen Hem toe. De werkelijkheid is dat mensen dit koningschap
van God vaak niet erkennen en goden naar eigen denkbeeld vereren of
op eigen krachten vertrouwen. Toch geeft God deze wereld niet aan de
ondergang prijs. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze allen
behouden worden.
We ontdekken het al in de belofte aan Abraham: ‘In u zullen alle volken van
de aarde gezegend worden’. We zien het in de komst van Jezus Christus,
Die Zijn leven gaf tot verzoening met God. We worden door de Geest geroepen om in de naam van Jezus bekering en vergeving van zonden te verkondigen. Tot op vandaag zetten velen zich in woord en daad hiervoor in,
gedrongen door de liefde van Christus en geroepen vanuit de gemeente.
Het christelijk geloof is verbreid over heel de aarde. Toch is de zendingstaak niet voltooid. Wij worden geroepen wereldwijd gemeenten en
gelovigen te ondersteunen en het Evangelie te delen met bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks met het Evangelie bekend zijn. De band met
christenen elders in de wereld is ook van grote betekenis voor de gemeenten in Nederland. Samen zijn we leerlingen van Christus en mogen we de
diepte van Gods liefde ontdekken en tekenen van Zijn toekomst zien.
Zending is een zaak van woord en daad. Het gaat om het koningschap van
Christus en dat raakt de hele mens. Het Evangelie verandert harten van
mensen en neemt mensen met hun hele leven in dienst. Ook zendingswerkers moeten in hun dagelijks leven metterdaad als christen betrokken zijn
bij de plaatselijke christelijke gemeente. In de zending werken zendings-
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werkers samen met medegelovigen, veelal lokale christenen. Een roeping
die alleen in diepe afhankelijkheid van de Geest kan worden vervuld. Maar
die zo tot zegen en tot bron van vreugde zal zijn voor anderen, voor de
zendingswerker zelf en de zendende gemeente.
BEVESTIGING TOT PREDIKANT
Vandaag mogen wij een predikant als zendingspredikant uitzenden. Wij
willen broeder Kees van der Knijff daarom bevestigen als predikant met een
bijzondere opdracht en brengen daarom de roeping van een predikant in
herinnering.
In de eerste plaats horen de dienaren van het Woord, overeenkomstig de
opdracht van de Heere Christus en zijn apostelen, het Evangelie binnen
en buiten de gemeente te verkondigen. De dienaren van het Woord zijn
gezanten van Christus en vragen indringend in Christus’ Naam: Laat u met
God verzoenen (2 Kor. 5:19, 20). Deze verzoening hernieuwt de relatie met
God en bepaalt de omgang met de medemens.
In de tweede plaats is de bediening van de sacramenten aan de dienaren
van het Woord toevertrouwd, door de nieuwe gelovigen die discipelen
van Christus geworden zijn, te dopen in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Hun is ook de bediening van het Heilig Avondmaal
toevertrouwd, omdat Christus zijn gemeente heeft opgedragen zijn dood
te verkondigen, totdat Hij komt.
In de derde plaats is het de opdracht van herders en leraars Gods Naam
aan te roepen voor de hele gemeente en te volharden in het gebed, in de
voorbede, in de dankzegging, en in de bediening van het Woord.
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Tenslotte is het de taak van de voorgangers om samen met de ouderlingen de
gelovigen die in leer of leven zondigen te vermanen, leiding te geven tot een
aan Christus toegewijd leven en te onderwijzen, vermanen en vertroosten. Naar
het voorbeeld en volgens de opdracht van de apostel Paulus zal hij betrouwbare
mensen tot ouderlingen en diakenen aanstellen die bekwaam zijn anderen te
onderwijzen en Gods gemeente te weiden.
Aan de dienaren van het Woord is naar de orde van de kerk geheimhouding
opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te
hunner kennis is gekomen. Dit alles geldt ook, hoewel mede afhankelijk van hun
opdracht, voor de zendingspredikanten. Zij behoren met de herders en leraars
tot de dienaren van het Woord, waardoor de Heere God Zijn kerk wil bouwen.
Aan hen is inzonderheid toevertrouwd om dienaar van het Woord te zijn tot
opbouw van de gemeente over landgrenzen heen en in andere culturen. Jezus
heeft gezegd: Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
In deze dienst van het Woord over grenzen heen gaan wij de komst van de Heere tegemoet en zien wij met verlangen uit naar de dag dat de aarde vol zal zijn
van de kennis van de Heere.
PSALM 135:1 (WK)
1.
Loof de HERE, prijs zijn naam,
knechten van de hoge God,
u die tot zijn dienst bekwaam,
alles doet naar zijn gebod
en uw ambt bekleedt met eer
in het huis van onze HEER.
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BEVESTIGING
BEVESTIGINGSVRAGEN
Opdat mag blijken, dat u, broeder Cornelis van der Knijff, bereid bent om
deze dienst te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en in het midden van
de gemeente op de volgende vragen te antwoorden:
1. Gelooft u, dat u in uw wettige beroeping door de kerk door
			 God Zelf tot uw heilige dienst geroepen bent?
2.		 Erkent u de heilige Schrift als de bron der prediking en als
			 enige regel van het geloof? Verwerpt u elke leer die
		

daartegen strijdt?

3.		 Belooft u uw ambt trouw te zullen bedienen en u te gedragen
			 waardig aan de roeping, waarmee u geroepen bent? Belooft u
			 geheim te houden wat bij de uitoefening van uw ambt
			 vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? En belooft u zich te
			 onderwerpen aan het opzicht en de tucht der kerk?
Wat is hierop uw antwoord?
BEVESTIGING ONDER HANDOPLEGGING
Hieraan nemen deel:
ds. P.J. Visser uit Rotterdam
ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJssel
prof. dr. G. van den Brink uit Woerden
WOORDEN VAN BEVESTIGING
God, onze hemelse Vader, Die u tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlichte
u door Zijn Geest, versterke u door Zijn hand, en regere u zó in uw bediening dat
u daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen, tot grootmaking van Zijn naam
en tot uitbreiding van het rijk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.
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PSALM 134 VERS 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.
DIENST WORDT OVERGEDRAGEN
IN DE BEDIENING STELLEN
Vandaag wordt ook zichtbaar dat de gemeente zendende gemeente is
omdat uit het midden van de gemeente Kees en Esther van der Knijff
worden 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 Kees en Esther uitgezonden worden, omdat zij
zich samen beschikbaar hebben gesteld voor werk in Beiroet, Kees als
docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary en Esther als
jeugdarts in het Howard Karagheusian Primary Healthcare Center.
VRAGEN AAN KEES EN ESTHER:
Opdat mag blijken dat u deze dienst zoals die zojuist omschreven
is, in het midden van de gemeente wilt aanvaarden, vraag ik u op te
staan en voor God en Zijn heilige gemeente op de volgende vragen te
antwoorden:
1. Bent u, Cornelis van der Knijff en Esther van der Knijff – Hakbijl,
		

ervan overtuigd dat God zelf u door Zijn gemeente tot deze

		

bediening heeft geroepen?

2. Aanvaardt u de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament
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verlossing en regel van het geloof en verwerpt u alles wat

		

daarmee in strijd is?

3. Belooft u dat u overeenkomstig deze leer de krachten en 		
		

gaven die God u heeft gegeven in uw bediening met liefde in

		

te zetten en trouw aan uw roeping zult blijven, als leden van

		

Christus’ gemeente hier én daar?

Wat is daarop uw antwoord?
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
Verhoor ons, o God onze Heiland,
en stort de gaven van uw Heilige Geest
die nodig zijn voor de vervulling van het ambt
en deze bediening op hen neer.
Zie in genade neer op hen, die wij aan U opdragen,
om gewijd te worden tot Uw dienst
en verleen hen de onuitsprekelijke rijkdom van Uw genade
door Jezus Christus, onze Heere. Amen
VRAAG AAN DE GEMEENTE
Gemeente, ik verzoek u nu te gaan staan.
U wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze verbonden met
het werk in Gods Koninkrijk in Beiroet. Kees en Esther hebben uw 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 antwoord?
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UITZENDING
Door predikant van de GZB, ds. W.C. Polinder:
Namens de GZB zend ik jullie, Cornelis van der Knijff en Esther van der
Knijff - Hakbijl, uit als zendingswerkers van de Protestantse Kerk in
Nederland, om werkzaam te zijn in Beiroet.
Door de predikant van de thuisgemeente, ds. P.J. Visser:
Vanuit het midden van Gods gemeente te Rotterdam-Zuid zenden we
jullie uit naar Beiroet als gezondenen van Christus.
HANDOPLEGGING EN ZEGEN
Aan de handoplegging nemen deel:
dr. P.J. Visser uit Rotterdam, namens de eigen wijkgemeente
ds. S.J. van der Vlies uit Rotterdam, namens de eigen wijkgemeente
ouderling J. Boot uit Heinenoord, namens de kerkenraad
R. Muis uit Barendrecht, namens het thuisfrontteam
ds. W.C. Polinder uit Putten, namens de GZB
Door ds. W.C. Polinder, namens de GZB:
De almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vervulle u met
Zijn genade. Moge u in Zijn dienst met vrucht bezig zijn tot eer van Hem, tot
uitbreiding van Zijn Rijk en tot opbouw van de gemeente. Amen.
LIED 477 (IN GEWIJZIGDE VORM)
1
Zegen hen Algoede,
neem hen in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
14
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2
Stort, op onze bede,
in hun hart Uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.
3
Amen, amen, amen!
Dat zij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!
DANKGEBED EN VOORBEDE
TOESPRAKEN
Arie van der Poel namens de GZB
Remko Muis namens het thuisfrontteam
Kees van der Knijff
LIED 272
1
Wij gaan vertrouwend aan uw hand,
U, Jezus, zult ons leiden;
van plaats tot plaats, van land tot land
zult U de weg bereiden.
Wanneer U ons een last oplegt,
schenkt U ook kracht tot dragen,
Ja, alles wat U van ons vraagt,
kunnen wij met U wagen.
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2
Tot hiertoe heeft uw aangezicht,
- uw volk tot heil en zegen genadig over ons gelicht;
uw liefde straalt ons tegen.
Met dankbaarheid gedenkt uw kerk
uw hulp; en wij verhalen
hoe U, bij tegenstand in ’t werk,
toch oogst liet binnenhalen.
3
Gedenk aan uw belofte, Heer,
om steeds uw kerk te dragen.
Schenk ook aan ons, zoals weleer
uw Goddelijk welbehagen.
Ga met ons mee, waar wij ook gaan
tot in de verste landen.
En als wij biddend voor U staan,
vul zelf dan onze handen.
HEENZENDING EN ZEGEN
UITLEIDEND ORGELSPEL
COLLECTE TIJDENS ONLINE KERKDIENSTEN
De collecte vindt momenteel digitaal plaats. U kunt uw gaven overmaken
op NL86 RABO 0373 7282 55 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid wijkgemeente Maranathakerk o.v.v. Uitzenddienst. De collecte-inkomsten worden verdeeld over de diaconie, de kerkvoogdij en de GZB.
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Fijn dat u bij de uitzenddienst van Kees en Esther was, zowel fysiek als digitaal!
Voor Kees en Esther, maar ook voor ons als TFT, is het bemoedigend om te zien
hoeveel mensen betrokken zijn bij hun uitzending naar Libanon. De uitzending
van Kees en Esther wordt naast de hervormde wijkgemeente Maranathakerk
Rotterdam-Zuid mede ondersteund door de volgende deelgenotengemeenten:
de hervormde gemeenten Alblasserdam (wijk 1), Almkerk, Ederveen, GrootAmmers, Molenaarsgraaf, Sprang en Werkendam (wijk 2).
Wilt u de uitzending van Kees en Esther blijven steunen? Dat kan op de
volgende manieren:
- Bid! Op de nieuwsbrieven staan dank - en gebedsonderwerpen.
- Blijf op de hoogte! U kunt zich via de website van Kees en Esther
		 aanmelden voor de nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar verschijnt.
		 Op deze website zullen ze ook regelmatig andere berichten plaatsen. Zij
vinden het daarnaast ook fijn als u af en toe iets van u laat horen! Zie
		www.gzb.nl/lichtvoorlibanon
-		 Geef! Om het werk van Kees en Esther mogelijk te maken is een
financiële bijdrage noodzakelijk. Iedere donatie is welkom. Als het voor
		 u mogelijk is, wilt u dan een maandelijkse gift geven?
		 Ga naar www.gzb.nl/lichtvoorlibanon.
Dank u wel voor uw steun!
Het thuisfrontteam Kees en Esther van der Knijff
PS: Liever informatie per post? Neem dan contact met ons op via de
contactgegevens op de volgende pagina.
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CONTACT
KEES EN ESTHER VAN DER KNIJFF
E kvdknijff@gzb.nl
E evdknijff@gzb.nl
W www.gzb.nl/lichtvoorlibanon
THUISFRONTTEAM
p/a Debora Kruithof – van Campen
West-Varkenoordseweg 235A
3074 HV Rotterdam
T 06 15 18 08 92
E tft.vanderknijff@gmail.com
GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343 51 24 44
E info@gzb.nl
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