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Liturgie 19 maart 2023 ‘t Woudt  ochtend   

 

Predikant: ds Barbara Lamain 

Organist: Hans Barendrecht   

Ouderling: Rob Kolenbrander 

Diaken: Yolanda Noordam  

Koster: Sjaak Nowee  

Kindernevendienst: Marga Harteveld en Monica van den Ende  

Stream-team: Aartjan Collée 

In deze dienst zal Anne Bergen Henegouwen herbevestigd worden als diaken 

 

Orgelspel:  

Mentimeter: wie doen er thuis of in de kerk mee? schrijf je naam op! www.menti.com, code: 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  

Aanvangslied (staande):  Psalm 27: 1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere ! 
Waar is het duister dat mij onheil baart ? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard ! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal ! 
 
Stil gebed 

Bemoediging en groet  

Lied: NLB 314: 1, 2, 3  Here Jezus om Uw Woord  

Here Jezus, om Uw woord, 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort, 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven, 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Ons gevoel en ons verstand, 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als Uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

http://www.menti.com/
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't Goede denken, doen en dichten, 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen, 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Lezing van het gebod van God  

Lied: NLB 912: 1, 5, 6 Neem mijn leven, laat het Heer  

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan Uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd, 

tot Uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot Uwe troon,  

dat uw Heilige Geest er woon’.  

 

Neem ook mijne liefde, Heer,  

‘k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd.  

 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment:   

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin, via filmpje:  

https://www.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Johannes 9: 1-12, 24 – 41 

1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen 
vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 
gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang het dag is, moeten we het werk 
doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 
5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde Hij 
op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de 

https://www.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0
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blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze 
taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.  

8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die 
altijd zat te bedelen?’ 9 De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ 
De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11 Hij 
zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar 
Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12 Ze 
vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.  
 

24 Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden 
ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ 25 ‘Of hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, 
‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ 26 Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij 
met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’ 27 ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar 
u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?’ 28 Nu 
vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 29 
Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet 
waar hij vandaan komt.’ 30 De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij 
vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. 31 We weten dat God niet naar zondaars 
luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. 32 Dat de ogen van iemand die 
blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit vertoond! 33 Als die man niet van God 
kwam, zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ 34 Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte 
een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.  

35 Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36 ‘Als ik 
wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. 37 ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met 
Hem,’ zei Jezus. 38 Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. 39 
Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, 
zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 40 Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat 
hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41 ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u 
zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’  
 

Lied:  NLB 534: 1, 2  Hij die de blinden weer liet zien  
 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God.  

 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk:  

ons levenpad, de Zoon van God.  

 

Schriftlezing: Johannes 19: 25-27 

25 Bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, 

en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus Zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij 
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veel hield, zei Hij tegen Zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is 

je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.  

 

Lied: Hemelhoog 298: 1, 3  Genade, zo oneindig groot  

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

Preek 

Lied:  CAIN, I’m so blessed, via filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GzrtLAj-RNw 
 
 
Onder dit lied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 

 

Herbevestiging van ambtsdrager 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen zal een ambtsdrager worden herbevestigd in 
haar ambt als diaken. Dat betreft onze zuster Anne Bergen Henegouwen. Wij zijn dankbaar dat zij wil 
worden herbevestigd en daarom gaan wij nu in de Naam van de Heer over tot de herbevestiging van 
deze zuster.  

Onderwijzing 
 

Zoals de Heere Jezus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, is ook ieder lid van 
Zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. 

Hoewel nu alle leden van de gemeente worden geroepen tot het werk in de wijngaard van de Heer, 
met name tot het belijden van zijn Naam en tot het dienen van elkaar, worden toch sommigen van 
hen, in onderscheid van anderen, van Godswege geroepen tot het vervullen van een ambt. 

** 

Het ambt van de diakenen vindt zijn oorsprong in de volkomen liefde van Christus voor de 

Gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed. Want Christus is niet alleen het Lam, dat de zonde van de 

wereld wegneemt, maar ook de Knecht van de Heer, die onze ziekten op Zich genomen en ons lijden 

gedragen heeft, en die niet rusten zal, totdat bij Zijn wederkomst de dood verzwolgen is tot 

overwinning. 

Het werk van een diaken is dus, dat hij namens de gehele gemeente aan degenen, die hulp 

behoeven, de liefde van Christus betoont, en de gemeente opwekt om de middelen daartoe te 

verstrekken. Bovendien zal hij een open oog moeten hebben voor alles wat in deze wereld gebeurt 

https://www.youtube.com/watch?v=GzrtLAj-RNw
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om het lijden te verlichten en rechtvaardige verhoudingen onder de mensen te brengen en hij zal in 

Christus’ Naam daaraan medewerken. 

Daarom is in de kerk, naar het Woord van God, aan de diakenen toevertrouwd: 

a) het dienen aan de tafel van de Heer bij de viering van het Heilig Avondmaal, de dienst van de 

barmhartigheid aan gemeente en wereld, in het bijzonder door bijstand en vertroosting aan hen, die 

verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het persoonlijk leven, die 

maatschappelijk zijn ontspoord of zich in financiële nood bevinden; 

b) de taak om, staande te midden van de sociale noden van het volk, hun kennis daarvan dienstbaar 

te maken aan de voorlichting van de kerk, opdat deze ook overheid en de samenleving kan wijzen op 

haar roeping, de gerechtigheid te betrachten; 

c) de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst, in het bijzonder ook voor de leiding van het 

inzamelen van de liefdegaven en het dienen aan de tafel van de Heer; 

 

Herbevestiging als diaken (nieuwe termijn)  

Onze zuster Anne Bergen Henegouwen heeft te kennen gegeven een nieuwe ambtsperiode als 
diaken te aanvaarden.  

Zij zal dan ook nu herbevestigd worden in de nieuwe termijn.   

We zijn haar erg dankbaar dat zij dit besluit heeft genomen. We wensen haar veel sterkte maar 
vooral ook vreugde toe, in deze nieuwe ambtsperiode.   

Gelofte (deze ambtsdrager komt nu vooraan staan) 

Geliefde zusters,  Eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd. Daarbij 
hebt u uitgesproken dat u in uw verkiezing door deze gemeente, door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen. U hebt uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en 
zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat u 
vertrouwelijk ter kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze 
kerk.  

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten vraag ik u daarom op de volgende vraag oprecht te 
antwoorden.  

Belooft u uw ambt ook in de tijd die komt waardig en trouw te blijven bedienen, met liefde voor de 
gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?  

Anne Bergen Henegouwen, wat is daarop uw antwoord?    

Antwoord: Ja  

God, onze hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade, dat u daarin 
ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn tot grootmaking van Zijn Naam en tot opbouw 
van Zijn gemeente. Amen. 
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Belofte door de gemeente  (gemeente gaat staan) 
 
Gemeente, vandaag hebben wij Anne Bergen Henegouwen herbevestigd in haar ambt. Belooft u haar 
te omringen met uw meeleven, haar hoog te houden in hun ambt en taak, haar in uw gebeden te 
dragen en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
Wat is daarop uw antwoord?  
 

Gemeente: Ja 
 
 
Toezingen van herbevestigde ambtsdrager: NLB 415: 1, 2, 3  Zegen haar, Algoede  

 

Zegen haar, Algoede, 
neem haar in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht, 
over haar en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in haar hart Uw vrede, 
en vervul haar met de kracht, 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 

Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 
 

 

Voor wie / wat zullen we bidden? Geef het door via www.menti.com, code:…. 

 

Gebeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

Collecten  
 
Lied: NLB 838: 1, 4 O grote God die liefde zijt  
 
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. 

 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in Zijn stervensnood, 

http://www.menti.com/
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Uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht, 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit Uw liefde leven. 

 
 
Wegzending en zegen,  

 

Uitleidend orgelspel:   


