
18 december 2022 

Hervormde Gemeente Wilnis 

 

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere,  

laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. 

Lukas 1 vers 38 

Beschikbaar in dienst van de Heere 
 

 
Doelgroep van Kees en Linda: kwetsbare kinderen in Namibië.  

 

Afscheid van en zegen voor Kees en Linda Matze 

 

Voorganger:  Ds. M. van de Ruitenbeek 

Organist:  Leonard Seeleman  
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Inleidend orgelspel 

Afkondigingen 

Zingen: Weerklanklied 117: 1 (Schoollied) 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

Stil gebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: Jeremia 32 vers 17: 

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door 

Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te 

wonderlijk. 

Zingen: Psalm 91 vers 1 en 5 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Ko - ning 

Beveiligd in den duist'ren nacht, 

Beschaduwd in Gods wo - ning. 

Dies noem ik God, zo goed als groot 

Voor hen, die op Hem bouwen, 

Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 

Den God van mijn betrouwen. 

Ik steun op God, mijn toeverlaat, 

Dies heb ik niets te vre - zen. 

Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 

Uw tent zal veilig we - zen; 

Hij zal Zijn engelen gebiên, 

Dat z' u op weg bevrijden; 

Gij zult hen, in gevaren, zien 

Voor uw behoud'nis strijden. 
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Wetslezing en de samenvatting 

Zingen: Johannes de Heer lied 133 vers 1, 3 en 5  

Hij die rustig en stil 

zich steeds voegt naar Gods wil, 

Hem in alles vertrouwt en gelooft, 

die slechts hoort naar Zijn stem, 

zich geheel geeft aan Hem, 

smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 

Refrein: Zie slechts op Hem, 

volg gehoorzaam Zijn stem; 

blijf maar rustig vertrouwen. 

Altijd ziende op Hem. 

Wordt u moeite en strijd 

door de mensen bereid: 

zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 

Hij draagt u, ook uw kruis, 

brengt straks veilig u thuis, 

zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’. 

Refrein 

O, hoe groot is ’t genot, 

als men wandelt met God, 

hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht, 

als in droefheid of vreugd, 

men in Hem zich verheugt, 

en zijn al op 't altaar heeft gelegd. 

Refrein 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 
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Schriftlezing: Lukas 1 vers 34 tot 38 en 46 tot 55 

34Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik 

geen gemeenschap heb met een man? 
35En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal 

over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. 

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 

genoemd worden. 
36En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar 

ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar 

genoemd werd. 
37Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
38Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 

overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 

46En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 
47en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 
48omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. 

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 
49want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en 

heilig is Zijn Naam. 
50En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die 

Hem vrezen. 
51Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die 

hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 
52Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij 

verhoogd. 
53Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij 

met lege handen weggezonden. 
54Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door 

aan Zijn barmhartigheid te denken, 
55zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn 

nageslacht, tot in eeuwigheid. 
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Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6 

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. 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

Preek met als thema: Beschikbaar in dienst van de Heere 

Lukas 1 vers 38: 

Maria zei:  

Zie, de dienares van de Heere,  

laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. 

Vragen bij de preek 

1. Waaruit blijkt dat Maria beschikbaar is voor de Heere? 
 

………………………………………..……………….……………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 



 
6 

2. Waarin ontvangt Maria onderwijs? 
 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 
 

3. Welke opdrachten ontvangen wij?  
 

…...…………………………………………………..………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

Zingen: Lofzang van Maria vers 1 en 3 

Mijn ziel verheft Gods eer; 

Mijn geest mag blij den HEER 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

Barmhartigheid verwachten; 

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest, bereidt, 

Door al de nageslachten. 

Kees en Linda vertellen van hun werk en verlangen 

Korte toespraak vanuit de kerkenraad 

Woord van bemoediging 
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Zegen voor Kees en Linda en de kinderen 

Staande zingen: Psalm 134 vers 3 (staande) 

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. 

Woorden van dank 

Gezin Matze zingt met en voor de gemeente OTH 381 

In de nacht van ons bestaan, 

een wereld ver bij God vandaan, 

delen wij zijn liefde uit,  

door de kracht van Jezus ’kruis. 

Stervend als het goede graan, 

doen wij wat Jezus heeft gedaan: 

trekken heel de wereld door, 

leven Gods genade voor. 

Refrein: Ga dan heen: verkondig Zijn Naam 

aan iedereen, want Jezus is Heer! 

Ga dan heen en twijfel niet meer: 

Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

Maak het goede nieuws bekend, 

dat Jezus leeft en wij met Hem. 

Door de liefde die van God  

in ons hart is uitgestort. 

Als de liefde in ons leeft, 

die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 

dienen wij in kwetsbaarheid 

en leven voor gerechtigheid. 

Refrein 

Dankgebed en voorbede 
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Zingen: Psalm 100 vers 1 en 2 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.  

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Collecte   1. Kerkbeheer 

2. Light for the Children NL (Werk van Kees en Linda) 

U kunt uw gaven geven bij de 

uitgang of via de Appostel app. 

Overmaken kan ook op IBAN 

NL98 RABO 0373 7116 46 ten 

name van CvK Hervormde 

Gemeente Wilnis (1ste collecte) 

en op IBAN NL17 RABO 0373 

7101 94 ten name van Diaconie 

Hervormde Gemeente Wilnis (2de 

collecte).  

 

 

Gods zegen toewensen 

In gebouw De Roeping is gelegenheid om afscheid te nemen van Kees 

en Linda en hun gezin en ze Gods zegen op hun werk in Namibië toe 

te wensen. 


