
L I T U R G I E    zondag  9 april 2017 
 

Inzegeningsdienst, waarin Ariane Kuijvenhoven 
als kerkelijk werker wordt verbonden aan de Protestants 
Christelijke Geloofsgemeenschap “De Magneet” 

 
Voorgangers:  Ds Kosse Jonker uit Steenwijk 
   Ariane Kuijvenhoven uit ‘s-Gravenzande 
Muzikale begeleiding:   Suzanne Zijderveld (piano) en Svetlana Philipenko (viool) 
 
Welkom door Peter Bolderheij 
 
De kaars wordt aangestoken door Joëlle Kuijvenhoven  
 
Intochtslied: Psalm 118 : 9 en 10  ( staande) 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen 10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
    juicht nu met ons en weest verblijd.       ons oog en hart met vrolijk licht. 
    O, God, geef thans uw gunstbewijzen       Nu worde ’t offer onzer vreugde 
    geef thans het heil door ons verbeid.       op zijn altaren aangericht.   
    Gezegend zij de grote koning       Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
    die tot ons komt in ’s Heren naam.       O God, U roemen wijd en zijd. 
    Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning        Laat aller lof ten hemel rijzen: 
    Wij zegenen u al tezaam       Gods liefde duurt in eeuwigheid, 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
We zingen een loflied, ELB vers 1,2 en 3, een lied van aanbidding en verlangen naar God 
 
1. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. 
    U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.  
    U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.  
    U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

2. ‘k Heb U liever dan goud of zilver, niets begeer ik nevens U.  
    ‘k Heb U lief boven ieder ander, want mijn Liefde, dat bent U.  
    U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.  
    U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.  

3. O mijn Leven, mijn Heer en Heiland, hoe verlangt mijn ziel naar U.  
    Christus, Koning, Profeet en Priester, mijn aanbidding is voor U.  
    U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. 
    U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.  

Gebed  
 
Bijbellezing : Romeinen 12: 9 t/m 21 Opwekking tot liefde. 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.10Heb elkaar 
lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.11Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen,maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 
12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, 
en bid onophoudelijk.13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.14 Zegen uw 
vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft.16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. 
Ga niet af op uwe eigen inzicht.17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen 
het goede te doen.18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in 
vrede te leven.19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, 
want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’. 
20Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te 
drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede. 
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Zingen: NLB 905 : 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden 
1.Wie zich door God alleen laat leiden, 4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
   enkel van hem zijn heil verwacht,     doe wat uw hand vindt om te doen. 
   Weet Hem nabij, ook in de tijden     Weet dat de hemel zelf u zegent, 
   die dreigend zwart zijn als de nacht.     u brengt naar weiden fris en groen. 
   Want wie op God alleen vertrouwt,     Wie zich op God alleen verlaat, 
   heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.     weet dat hij altijd met ons gaat.  
  
Gebed om een zegen over deze dienst. 
 
INZEGENINGSDIENST 
Ariane Kuijvenhoven staat nu gereed om aan de Protestants Christelijke Geloofsgemeenschap 
‘De Magneet’ te Maasland als kerkelijk werker te worden verbonden. 
Op haar vergadering van 16 maart j.l. heeft de gemeente Ariane Kuijvenhoven met grote 
éénstemmingheid verkozen om deze verantwoordelijke taak op zich te nemen. Na de gehouden 
gemeentevergadering zijn er geen wettige bezwaren binnengekomen. 
Zo mogen wij haar vandaag verbinden aan deze gemeente. 
 
Onderwijzing en opdracht 
In het vergaderen en onderhouden van Zijn kerk  
maakt onze Heer Jezus Christus gebruik  
van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente  
een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 
Hun werk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten  
tot getuigenis en dienst in de wereld  
en tot opbouw van het lichaam van Christus. 
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem,  
Die niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen. 
 
Vanmorgen wordt Ariane Kuijvenhoven verbonden aan deze geloofsgemeenschap als kerkelijk 
werker met een pastorale opdracht. 
Met daaraan ook verbonden de opdracht om voor te gaan in onze samenkomsten. 
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de 
gemeente van God, zo functioneren in deze geloofsgemeenschap de leden van het pastorale team 
– om deze gemeenschap te houden aan haar roeping om een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk te zijn. 
 
Door op te treden als vertrouwenspersoon en als geweten van de gemeente in deze tijd,  
bemoedigen zij ons en stimuleren zij ons in de navolging van Christus, onze Heer. 
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden 
opgezocht? 
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet telkens weer het Woord van God getrouw 
gebracht wordt in ons midden. 
En hoe zou onze nieuwe kerkelijk werker de opdracht van de Goede Herder: 
‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen,  
als zij daarbij niet op de medewerking van de leden van het pastorale en diaconale team zou 
kunnen rekenen? 
 
De nieuwe kerkelijke werker heeft samen met hen allen de verantwoordelijkheid  
om de gemeenschap en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren:  
voor alle dingen zoeken wij immers Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. 
 
Ariane Kuijvenhoven, jij, die nu gereed staat om je taak te aanvaarden:  
herinner je altijd met dankbaarheid, dat ook de  Geloofsgemeenschap “De Magneet” een deel van 
Christus’ eigen kudde is, die vandaag aan jou wordt toevertrouwd. 
Hij heeft haar verworven door Zijn bloed.  
                                       
Aanvaardt dan je dienstwerk met blijdschap,  
voedt jezelf altijd weer met het Woord van God, volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. 
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Zingen: Uit het braambos klonk een stem. Lied voor de bevestiging van ambtsdragers. 
Melodie: ‘Gij Die alle sterren houdt’ (Gez. 483)  

1. Uit het braambos klonk een stem: Mozes, gij zult wezen  
    leider van dit Israël; niets hebt gij te vrezen.  
    Geef gehoor! Ik ga voor.  
    Die u riep bij name, zal u ook bekwamen 

2. Samuël, schoon nog een knaap, werd door U gevonden.  
    Ja, Gij riep hem uit zijn slaap, hebt hem heengezonden.  
    Spreek mijn woord, dat gij hoort.  
    Die u riep bij name, zal u ook bekwamen.  

3. David, uit het veld gehaald,liet Gij zalven, kronen.  
    En, hoezeer hij heeft gefaald, eeuwig zal hij tronen.  
    Hoed mijn volk, wees mijn tolk.  
    Die u riep bij name, zal u ook bekwamen.  

4. Petrus, uit zijn schip vandaan; uit het tolhuis: Levi.  
    Paulus, hater van Uw naam. Waar ik om mij heen zie:  
    klein van kracht, maar Uw macht  
    wilde elk bekwamen, dien Gij riep bij name.  

5. Heer, zie deze werker aan, tot een taak verkoren.  
    Nu zij voor Uw aanschijn staat. Doe Uw stem haar horen.  
    Heer, Uw Geest is ’t geweest,  
    Die haar riep bij name. Wil haar ook bekwamen.  

Ariane Kuijvenhoven, 
ik verzoek je op te staan en op de volgende vragen oprecht antwoord te geven. 
1.  Geloof je, dat je in deze verkiezing door God Zelf tot deze dienst bent geroepen? 
2.  Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof, en wil je je verzetten tegen al wat 
daarmee strijdig is? 
3.  Beloof je jouw taak waardig en trouw te vervullen, met liefde voor deze gemeente en voor alle 
mensen, die de Heer op jouw weg brengt? 
4.  Beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis komt? 
Ariane Kuijvenhoven, wat is daarop je antwoord? 
Antwoord: Ja, van harte!  
 
Ariane knielt 
 
Als tekst willen we je meegeven een woord van de apostel Paulus gericht tot Timoteüs: 
2 Timoteüs 1 : 7 en 8a 
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een Geest van kracht, liefde 
en bezonnenheid. 
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. 
 
 
ZEGENBEDE 
De Here vervulle je met Zijn Heilige Geest, met Zijn kracht, met Zijn liefde en met Zijn 
aanwezigheid. 
Hij geve, dat je in je ambtswerk getrouw en met zegen, met vrucht en met vreugde  
mag werkzaam zijn. Hij, Die jouw riep bij name, Hij zal je ook bekwamen. 
Amen. 
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Staande toezingen door de gemeenschap: NLB 363  
( = psalm 134: 3 Oude berijming) 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep t‘heelal,  Zijn naam ter eer. 
Looft, looft dan aller heren Heer! 
  

Vraag aan de gemeente:  (de gemeente blijft staan) 
Ariane Kuijvenhoven is vanaf heden uw kerkelijk werker. 
Wil haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar taak. 
Draag haar in uw gebeden, ja, bid voor alle leidinggevenden in onze Geloofsgemeenschap, en 
werk actief met ons mee in de dienst aan onze gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus, Die 
ons Zijn Geest geven wil. 
Ariane heeft uw gebeden en uw medewerking nodig. 
Zult u daarin trouw zijn? 
De gemeente antwoordt: Ja, van harte! 
 
Een gebed om een reveil (een opwekking) van de Heilige Geest: 
Zingen ELB 215 : 1 en 3  (staande) 
1. O, wil toch de hemel scheuren, 3. Laat uw gaven op ons dalen; 
    Kom, daal neer, o Heil’ge Geest!     krachten, kennis en vermaan,  
    Dat uw wond’ren weer gebeuren,     profetie en tongentalen, 
    laat nog zijn wat is geweest.                    Stel gij herders,leraars aan 
    Wil door Jezus’Naam genezen,     Vul ons hart met zegenstromen! 
    teken van zijn liefd’en macht.     Ja, waar alles scheen verkwijnd, 
    Mochten wij gedoopten wezen     zal verrassen leven komen 
    met uw volheid, met uw kracht     als de Pinksterzon verschijnt. 
 
(we gaan zitten) 
 
Gebed voor de nieuwe kerkelijk werker  
 
Suzanne en Svetlana spelen een muziekstuk ( piano/viool) : 
Arioso van J.S. Bach 
 
Ariane Kuijvenhoven neemt de dienst over.    
 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. 
 
Bijbellezing uit de  Herziene Staten Vertaling ( door Jesse Kuijvenhoven)   

 
Herstel van de offerdienst  Ezra 3: 1-4 
31Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden 
verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. 
2Jesua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubbabel, de zoon 
van Sealthiël, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop 
brandoffers te brengen volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. 
3En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de 
volken van de landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor 
de ochtend en voor de avond. 
 
Begin van de herbouw van de tempel Ezra 3: 8- 13 
8In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, 
begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van 
hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem 
waren gekomen met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om 
toezicht te houden op het werk aan het huis van de HEERE.9Toen trad Jesua aan, met zijn zonen 
en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht 
te houden op hen die het werk deden in het huis van God, en ook de zonen van Henadad, hun 
zonen en hun broeders, de Levieten. 
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10En de bouwers legden de fundering van de tempel van de HEERE, en men stelde de priesters 
op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met 
de cimbalen, om de HEERE te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. 
11Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn 
goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het 
prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was. 
12Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het 
eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen 
zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. 
13En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid 
van het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver 
gehoord. 
 
 

Verkondiging over het thema:  Bouwen aan een geestelijk huis – het Fundament 
 
Zingen:ELB 139    
Jezus, wij verhogen U. 
Wij erkennen U als Heer. 
U bent hier in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
Als wij aanbidden, bouw uw troon. ( 3 x) 
Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. 

 
Kinderen komen terug, er is een kort kindermoment. 
 
Kinderlied SamenZingen  207  
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 
God houdt van jou 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
Inzameling der gaven 
1e    collecte is bestemd voor de onkosten van deze samenkomst 
2e   collecte is bestemd voor steun aan mensen met een handicap in Myanmar  ( KERK IN ACTIE) 
Tijdens de inzameling luisteren we in stilte naar Suzanne en Svetlana 
Zij spelen Flower of Edinburgh -traditional Scottisch reel 
 
 
Slotlied: psalm 150: 1 en 2  
1. Looft God, looft Hem overal.  2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
    Looft de Koning van ’t heelal      harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
    om zijn wonderbare macht,      Cither, cimbel, tamboerijn, 
    om de heerlijkheid en kracht          laat uw maat de maatslag zijn 
    van zijn naam en eeuwig wezen.      van Gods ongemeten wezen,   
    Looft de daden groot en goed,     opdat zinge al wat leeft, 
    die Hij triomferend doet.      juiche al wat adem heeft 
    Hem zij eer, Hij zij geprezen.      tot Gods eer, Hij zij geprezen. 
 
         
Zegenbede 
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Het woord is aan onze voorzitter Peter Bolderheij 
  
Dankwoord door Ariane  
 
Gelegenheid om Ariane Kuijvenhoven (en haar man en kinderen) de hand te drukken. 
 
Tijdens dit moment spelen Suzanne en Svetlana: Tarantella -italian, componist onbekend  
 
 
 
Er staat koffie/ thee en wat lekkers klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

  
 


