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Baalderdienst
Zondag 4 juni 2017



Orde voor de feestelijke Pinkester-
Baalderdienst

In deze dienst doet Carla den Haan-de Goeij
belijdenis van haar geloof.

Voorganger: ds. Wim van der Wel
Muziek: Het liedboekkoor
Organist: Bert Slijkhuis

Thema “wat bezielt je…” 



Welkomstwoord



Aansteken
van de

Paaskaars.



Gedicht

Wij vieren vandaag het Pinksterfeest!
Het feest van Gods liefde en Gods Geest.
Wij steken de Kaars aan in dit uur!
Gods liefde is een hartverwarmend vuur.



Zingen;

Lied 683











Wij bidden in stilte.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here God

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Hij laat ons nooit in de steek

Allen:

Met zijn liefde inspireert Hij 
ons leven! 



Vg:

De Heer zij met jou, met u

Allen:

De Heer zij ook met u.

(we gaan weer zitten)



De belijdenis

Het verhaal van Carla



De belijdenis

Het verhaal van de kerk



Gebed





Zingen;

Lied 896: 

1 Koor

3 Koor

4 Allen

5 Allen

6 Allen



Koor



Koor



Allen



Allen



Allen



Apostolische geloofsbelijdenis



Zingen;

Lied 704 : 3







Carla beantwoordt vragen

Zegen over Carla



Zingen: Opwekking  333

(liedboekkoor en gemeente)



Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.   (2x)



Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
‘k Wil U kennen, Heer.   (2x)



‘k Wil U kennen Heer    (3x)



Gebed





TOZ naar hun ruimte! 

Kinderen naar voren

Mirjam leest het kinderverhaal! 











Zingen;

We gaan voor even uit elkaar





2.
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Roel leest met ons: Genesis 2:



In de tijd dat God, de HEER, aarde en 
hemel maakte,5groeide er op de aarde 
nog geen enkele struik en was er geen 
enkele plant opgeschoten, want God, 
de HEER, had het nog niet laten regenen 
op de aarde, en er waren geen mensen 
om het land te bewerken; 6wel was er 
water dat uit de aarde opwelde en de 
aardbodem overal bevloeide. 7Toen 
maakte God, de HEER, de mens. Hij 
vormde hem uit stof, uit aarde, en blies 
hem levensadem in de neus. Zo werd de 
mens een levend wezen.



Romeinen 8:11-16



11Want als de Geest van hem die Jezus uit de 
dood heeft opgewekt in u woont, zal hij 
die Christus heeft opgewekt ook u die 
sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, 
die in u leeft.
12Broeders en zusters, we hoeven ons niet 
langer te laten leiden door onze eigen 
wil. 13Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. 
Als u echter uw zondige wil doodt door de 
Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest 
van God worden geleid, zijn kinderen van 
God.



15U hebt de Geest niet ontvangen om 
opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt 
de Geest ontvangen om Gods kinderen te 
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 
‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze 
geest dat wij Gods kinderen zijn.



Zingen: 886 : 1 







Overdenking

“wat bezielt je….” 



De stuurhut van het schip



Genesis

• De adamah=de aardbodem

• De Adam=het kwetsbare aard-mensje

• Leeft, gewild door de geest van God

• In de stuurhut…. van je leven



Paulus over de Geest….

• God in zijn stuurhut

• Abba=pappa, Aramees en intiem

• Tegengestelde van “slaaf/heer” voorwaardelijk



Pneuma

• Van Genesis …

• De wind, niet zien wél merken

• Symbool:

• Symbool teken van iets anders 



Pneuma/Wind

• Symbool, vuur enz.

• Vreemde van Gods liefde tot op dag van vandaag.



Lied 686



De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.



Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.



De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.



Gebeden



Kom, Heilige Geest, ontsteek het 
vuur van uw liefde. Kom Heilige 
Geest, kom Heilige Geest.



Dankgebed en voorbeden





Collecte

1e; Pinksterzendingscollecte
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Examenkandidaten….



De 30+ heeft dinsdag het seizoen 
afgesloten met een heerlijke bbq



Pinksterzendingszondag 4 juni 2017
Met de opbrengst van deze collecte 
steunt Kerk in Actie de Kerk op het 
afgelegen Nicaraguaanse 
platteland. Helpt u mee?

Behalve via de collecte kunt u ook 
uw bijdrage storten op 
rekeningnummer:

NL 45 RABO 0324964862 

t.n.v. de penningmeester ZWO 
Protestantse Gemeente 
Hardenberg – Heemse o.v.v. 
bijdrage Zending.



EO- Jongerendag

Nationaal christelijk spektakel met 
muziek van Rend Collective, de Canadian 
Christian Band of song-writer Philippa 
Hanna, dans van de Capital Kings en 
sprekers als Lindz West.



Waar: Gelre Dome in Arnhem 
Wanneer: 10 Juni - 11:00 tot 21:00 uur

Kosten: € 15,- per persoon of € 10,-
indien totale groep 15 personen of meer 
is. Hier komen de reiskosten nog bij.

Gezamenlijk vooraf reserveren. Hierdoor is 
teruggave van de toegangsprijs niet 
mogelijk. 

Ga je mee? Geef je dan op via je 
jeugdouderling of diaken of bij 
Jonathan Zandman; 
Jonathanzandman @ hotmail.com
Tel: 06-13808974



Zingen: Opwekking 333

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.   (2x)



Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
‘k Wil U kennen, 
Heer.   (2x)



‘k Wil U kennen Heer    
(3x)



Slotlied: 

289:
1 koor
refrein allen
3 koor
refrein allen



Koor



Allen



Koor



Allen



Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!
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