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Thema: De HEER bevrijdt de gevangenen 

Votum en Groet 

Aurelia, Hielke, Jacolina (Lied Sela) 

 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons.  

Hallelujah, hallelujah, amen! 

 

Zingen Psalm 146: 1,4 

Prijs de HEER je hele leven!  
Zing, mijn ziel, en prijs de HEER! 

Zolang ik het mag beleven 

krijgt mijn God de hoogste eer. 

Zolang ik op aarde ben 

loof, aanbid en prijs ik hem. 

  

Hij doet recht aan wie alleen staat, 

hij ziet mensen in hun nood, 

recht de rug van wie gebukt gaat, 

hij geeft hongerigen brood. 

Wie geboeid zit, maakt hij vrij. 

Blinde ogen opent hij.

Gebed 

Bijbellezing: Psalm 146   Vertrouw op de Heer 

Sjirk Wiltjer 
1
Halleluja! Ik juich voor de Heer 

vanuit het diepst van mijn hart. 
2
Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. 

Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. 
3
Vertrouw niet op mensen met macht, 

want mensen kunnen niemand redden. 
4
Als ze sterven, worden ze weer stof, 

dan kunnen ze helemaal niets meer. 
5
Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob, 



je kunt beter hulp zoeken bij de Heer. 
6
Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, 

en ook de zee en alles wat daar leeft. 

De Heer blijft altijd trouw. 
7
Hij helpt mensen die onderdrukt worden. 

Mensen die honger hebben, geeft Hij te eten. 

Gevangenen bevrijdt Hij. 
8-9

De Heer laat blinden weer zien. 

Mensen die gevallen zijn, helpt Hij overeind. 

Hij beschermt vreemdelingen. 

Hij helpt weduwen, Hij beschermt kinderen zonder vader. 

De Heer heeft goede mensen lief, 

maar slechte mensen laat Hij in de steek. 
10

De Heer is koning voor altijd, 

de God van Sion regeert voor eeuwig. 

 

Zingen: Psalm 147:1  
Lof zij de Heer, goed is het leven 

Als Here lof wordt aangeheven 

Lieflijk en recht te allen tijde 

Is ‘t onze God ons lied te wijden. 

Hij bouwt de stad, door hem verkoren, 

Het volk in ballingschap verloren 

Brengt  Hij er samen heelt hun wonden, 

Hoezeer hun harten zijn geschonden.  

 

Preek over Psalm 146:7c De HEER bevrijdt de gevangenen 

Ds. Jan Henk Soepenberg 
 

Zingen amenlied: Psalm 146:3,5 

Op een mens kun je niet bouwen, 

ook al is hij hooggeacht. 

Hij beschadigt je vertrouwen, 

als je heil van hem verwacht. 

Als zijn laatste uur zal slaan, 

is het met zijn plan gedaan. 

Zielsgelukkig zul je leven 

als je God als helper hebt, 

als de HEER je hoop blijft geven, 

Jakobs God vertrouwen schept. 

Hemel, aarde, zee en land 

zijn het kunstwerk van zijn hand.

 

 



Kerkelijke bevestiging en inzegening:  

 

 Zus Ineke Baron, geliefd in de Heer. 

Met ingang van 19 dec. 2016 heeft de kerkenraad namens de 

gemeente van Haulerwijk jou benoemd als kerkelijk werker in de 

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Haulerwijk, met als 

voornaamste werkterrein: werken onder gedetineerden en ex-

gedetineerden in gevangenissen en daarbuiten, met preekbevoegdheid. 

De classis Assen heeft zich vervolgens op donderdag 11 mei 2017 

achter dit besluit van de kerkenraad gesteld. Daarmee ben jij 

gemachtigd om voor te gaan in diensten in detentiecentra en daarbij 

horende pastorale werkzaamheden te verrichten. In aansluiting en 

overeenstemming met het beleid van Deputaten Kerk & Overheid 

t.a.v. de werkzaamheden binnen het justitiewezen. Tevens sprak de 

classis uit dat jij daartoe in een bevestigingsdienst, uitgaande van de 

Gereformeerde kerk te Haulerwijk, zal worden ingezegend. Daartoe 

zijn we hier bijeen.  

 We zijn dankbaar dat God jou een bijzonder hart voor 

gevangenen heeft gegeven. Dat Hij de weg naar mensen in justitiële 

inrichtingen voor jou heeft geopend. Dat jij gevangenen weet te  

bemoedigen en hoopvolle herstelprogramma’s aanbiedt. 

In vol vertrouwen op de Heilige Geest, die deze gave aan jou geeft, 

willen we jou nu gaan installeren als kerkelijk werker op het hiervoor 

genoemde werkterrein. Jij doet je werk in navolging van de Heer 

Jezus Christus, die in de wereld kwam om met woord en daad te 

dienen en de bevrijdende kracht van zijn koninkrijk te demonstreren. 

Jij doet je werk in navolging van God, die vanaf het allereerste 

Bijbelboek gevangenen niet vergeet, zoals de geschiedenis van Jozef 

laat zien. De God die zijn volk steeds weer bevrijdde uit verdrukking 

en gevangenschap, zoals in Egypte en later uit ballingschap. Deze God 

is vandaag dezelfde. Ook nu bevrijdt Hij uit allerlei vormen van 

slavernij en gevangenschap. Juist voor wie de hoop dreigen te 

verliezen, wil het Evangelie verrassend goed nieuws zijn. 

 De kerkenraad heeft gezien dat God jou gaven geeft voor deze 

bediening. Wat je de afgelopen jaren mocht opbouwen bevestigt ons 

in die overtuiging. Graag willen we deze bediening die God jou op het 



hart heeft gelegd, officieel maken zodat jij kerkelijk gesteund en 

gemachtigd weet dit werk hier elders te verrichten. Daarom dragen wij 

je op om op alle plaatsen waar je mogelijkheden geboden worden in 

het brede werk van zorg voor welzijn van gevangenen het evangelie 

van verlossing en bevrijding in Jezus Christus uit te dragen, voor te 

houden en aan te bieden aan ieder die onder jouw gehoor komt of met 

jou in gesprek raakt, Fili 2:5-11. Schaam je voor dat evangelie niet en 

troost mensen die worstelen met de gevolgen van hun misdaad met de 

belofte van vergeving van zonden door bekering en geloof in Jezus 

Christus, Ps 32; 51; 103; Joh 20:21-23; 1Tess 1:8-10; 1Tim 4:11-16. 

Bemoedig hen met pastorale zorg die gerelateerd is aan de liefdevolle 

zorg die Christus voor een wereld vol schuld, schaamte en angst heeft 

laten zien in zijn vrijwillige gang naar het kruis en de glorierijke 

opstanding daarna uit de dood, 1Kor 15:1-8.12-19.29-34 

  

Met het oog daarop stellen wij jou nu de volgende vragen.  
1. Beloof je dat je met liefde en trouw je bediening in het bezoeken en 

voorthelpen van gevangenen, zult vervullen met het oog op de 

liefde van Christus? 

2. Beloof je dat je de overheid zult respecteren, door zorgvuldig om te 

gaan met gedragscodes die gelden binnen de dienst justitiële 

inrichtingen? 

3. Beloof je dat je bij al je werkzaamheden je zult houden aan wat 

Gods Woord jou leert en wil je daarop aanspreekbaar zijn ten 

overstaan van je eigen kerkenraad? 

 

Wat is daarop je antwoord? 

 

Zegen 

Wij willen jou nu onder aanroeping van de naam van de Heer in deze 

bediening inzegenen. Dat Hij jouw werk doet bloeien en tot zegen van 

velen doet zijn.  

We bidden je toe dat de almachtige God en Vader je de kracht en 

wijsheid geeft om je werk te kunnen verrichten en je zijn zegen geeft 

over je inzet. Amen. 

  



Zegenlied: Opwekking 710 

toezingen van Ineke 
(NB let op de aanpassingen in het eerste deel) 

 

Zegen haar op de weg die zij moet gaan. 

Zegen haar op de plek waar zij zal staan. 

Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt. 

O God, zegen haar alle dagen lang! 

Vader, maak haar tot een zegen; 

ga haar niet voorbij. 

Regen op haar met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot haar  

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in haar. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar. 

 

elkaar toezingen  

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

lied ‘Unintended’   

Hielke en Aurelia; gitaar, piano 

 

Woord aan Ineke Baron-Janssen n.a.v. Nehemia 2:20 

‘Het is de God van de hemel die ons doet slagen’ 

 



Heer wijs mij uw weg (Sela, Opwekking 687 )   

Hielke en Jacolina 

 

1.Heer, wijs mij Uw weg 2.Heer, leer mij Uw weg, 

en leid mij als een kind die zuiver is en goed. 

dat heel de levensweg Uw woord is onderweg 

slechts in U richting vindt. als een lamp voor mijn voet. 

Als mij de moed ontbreekt Als mij het zicht ontbreekt 

om door te gaan; het donker is; 

troost mij dan liefdevol leid mij dan op Uw weg, 

en moedig mij weer aan. de weg die eeuwig is. 

 

3.Heer, leer mij Uw wil 4.Heer, toon mij Uw plan; 

aanvaarden als een kind maak door Uw Geest bekend 

dat blindelings en stil hoe ik U dienen kan 

U vertrouwt vrede vindt. en waarheen U mij zendt. 

Als mij de wil ontbreekt Als ik de weg niet weet, 

Uw weg te gaan; de hoop opgeef; 

spreek door Uw woord en Geest toon mij dat Christus  

mijn hart en leven aan. heel mijn weg gelopen heeft. 

 

Sprekers:  

Ex-gedetineerde   - brief (voorgelezen door een andere aanwezige) 

Bas Stadens - voorheen voorganger baptistenkerk  Haulerwijk 

Gosse Ytsma  - geestelijke verzorger JJI Juvaid Veenhuizen 

Tiemen Dijkema - voorzitter stichting Neemias 

Tonnie Barelds  - voorzitter kerkenraad gkv Haulerwijk 

 

solozang: ‘Alzo lief had God de wereld’   

Aurelia, piano 
1.Zo lief had God de wereld 

Dat Hij zijn eigen zoon 

Gegeven heeft voor zondaars 

In ruil voor haat en hoon 

Gegeven heeft voor mensen 

Van ach zo klein formaat 

Voor mensen in paleizen 



Voor mensen van de straat 

Voor heel gewone mensen  

Miljoenen in een rij 

Zo lief had God de wereld   

zo lief had God ook mij 

 

2. Zo lief had God de wereld 3. Zo lief had God de wereld 

Dat wie in Hem gelooft.   Dat Hij zijn heerlijk licht 

Voor eeuwig en voor altijd  Met grote stralenbundels 

Gods vrijspraak is beloofd  Op onze harten richt 

Omdat zijn Zoon wou sterven Zijn sterven wil elk geleiden  

Veroordeeld tot het kruis  Die luistert naar zijn stem 

Mag ik voor eeuwig leven   Het leven wordt een vreugde 

Als kind bij Vader thuis  Wanneer u gaat met Hem 

Omdat Hij wilde lijden   En elke dag ontvangt je  

Ben ik getroost en blij  Van God een schone lei 

Zo lief had God de wereld     Zo lief heeft God de wereld 

Zo lief had God ook mij  Ja jou en ons en mij.  

 

Dankgebed 

 

collecte: Stichting Neemias, hart voor gevangenen  

(zie laatste pagina’s) 

 

Tijdens de collecte: ‘You raise me up’ 

Hielke en Jacolina 

  

Vrije vertaling Jaap Zijlstra: 

Ben ik alleen wanhopig van het wachten, 

zo dood alleen in nachten van gemis,  

dan val ik stil, alleen met mijn gedachten 

en met mijn hart dat angstig in mij is. 

Maar dan komt U en tilt mij over bergen, 

maar dan kom U Uw komen is een feest, 

U tilt me op en draagt me op uw schouders, 

U maakt me meer dan ik ooit ben geweest.  

Ben ik alleen de lange donk're nachten, 

zo dood alleen, geen vuurgloed om mij heen, 



mijn bonzend hart, mijn eenzame gedachten, 

maken mij bang en killer dan een steen, 

Maar dan komt U en tilt me over bergen, 

maar dan kom U Uw komen is een feest, 

U tilt me op en draagt me op Uw schouders, 

U maakt me meer dan ik ooit ben geweest. 

 

Slotlied: Opwekking 123 : Groot is uw trouw 

Groot is uw trouw, o Heer,  

mijn God en Vader.  

Er is geen schaduw van omkeer bij U.  

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  

die Gij steeds waart,  

dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer,  

groot is uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  

Groot is uw trouw, o Heer,  

aan mij betoond.  2 x 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  

Kracht voor vandaag,  

blijde hoop voor de toekomst.  

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  2 x 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee 



Stichting Neemias richt zich op het ondersteunen 

van christelijke geestelijke verzorging in 

gevangenissen. 

 

Dat gebeurt bijvoorbeeld door  

o organiseren en leiden van 

groepsgesprekken  

o bezoeken van gedetineerden voor   

een pastoraal gesprek 

o nazorg voor een ex-gedetineerde 

o ondersteuning van de familie van een gedetineerde. 

o voorgaan in kerkdiensten en het geven van lezingen 

 

De stichting doet dit vanuit de liefde en bewogenheid die we zien in 

het leven en optreden van Jezus Christus. Hij leert ons, met liefde om 

te zien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de gevangenis 

zijn terechtgekomen of die na hun detentie niet weten hoe ze verder 

moeten. 

 

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om te 

veroordelen maar om te redden (Johannes 3:16)  

 

Van links naar rechts: Tiemen Dijkema voorzitter, Willem Schaaij 

penningmeester, Joke van der Vaart bestuurslid, Geert Bruinsma 

bestuurslid, Jolien Moes: secretaris 

 

KVK nummer 6098764 

bankrek. IBAN NL32 RABO 0190 4371 54 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.neemias.nl 

 

http://www.neemias.nl/


Het project Tegast in de Luwte. 
 

Het is al jarenlang de droom van Tjeerd en Ineke een gastvrij huis te 

zijn voor gedetineerden tijdens hun verlof en voor ex-gedetineerden. 

Ze hebben hier een bijzonder project voor opgezet:  

Tegast in de Luwte.  

 

Dat bestaat uit:  

- Hersteldagen/weekenden  

- Even op adem komen  

 

Binnenkort mogen we hiervoor in Veenhuizen het monumentale pand, 

de voormalige domineeswoning, gaan gebruiken. 

Dit jaar nog hopen ze deze woning te betrekken om het  

project Tegast in de Luwte verder uit te kunnen breiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van stichting Neemias volgt de ontwikkelingen op de voet 

en voorziet Ineke van het nodige advies en ondersteunt deze projecten 

waar nodig en mogelijk.  

  



 

 


