


Orde voor de Baalderdienst

op 

24 september 2017

In sporthal De Kamp

Thema:



Welkom



Aansteken van de
Paaskaars 

&
Lezen van het gedicht 

door Merel en Ezra



Kaars, jij mag branden in 
ons midden;
branden bij zingen en bij 
bidden:
God is hier.

Kaars, jij mag branden: je 
geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God 
houdt ons in het zicht.



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

Lied 286: 1 en 3

“Waar mensen dwalen in 
het donker”











Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Here God

A: Hij heeft de hemel en aarde 
gemaakt



Vg: Hij laat ons mensen niet in de steek

A: Altijd blijft Hij ons trouw.

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer. 

We gaan weer zitten



Gebed bij de opening van de bijbel

Rond de bijbel
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Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte



Voor groep 1 t/m 6

Vertelt Mirjam het verhaal



We zingen

“we gaan voor even uit 
elkaar “



1 Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat    licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2. Wij       geven   Gods ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



Gerda leest met ons 

Romeinen 12 : 3 t/m 12



3Met een beroep op de genade die mij 
geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf 
niet hoger moet aanslaan dan u kunt 
verantwoorden, maar verstandig over uzelf 
moet denken. Denk overeenkomstig het 
geloof, dat is de maatstaf die God u heeft 
gegeven. 4Zoals ons ene lichaam vele delen 
heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, 



5zo zijn we samen één lichaam in Christus 
en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen.6We hebben verschillende 
gaven, onderscheiden naar de genade die 
ons geschonken is. Wie de gave heeft te 
profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. 7Wie de gave 
heeft bijstand te verlenen, moet bijstand 
verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen.



8Wie de gave heeft te troosten, moet 
troosten. Wie iets weggeeft, moet dat 
zonder bijbedoeling doen. Wie leiding 
geeft, moet dat doen met volle inzet. 
Wie barmhartig voor een ander is, moet 
daarin blijmoedig zijn.
9Laat 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.



Zingen:

“Wij delen geloof ”



1





2





3





Maureen leest met ons uit 

Matheüs 5.



13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar 
als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden? Het dient 
nergens meer voor, het wordt weggegooid 
en vertrapt.
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad 
die boven op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven.



15Men steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een 
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder 
die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader 
in de hemel.



We zingen lied 838 : 1

“O grote God die liefde zijt ”







De wonderen zijn de kerk nog lang 
niet uit, de mensen ook niet….

De overdenking



• Kerk= een gebouw, een dominee, en diensten 
op zondag

• Kerk= gemeenschap, geloof en proberen dat 
in de praktijk te brengen



• Gemeenschap! Daar groeien we in!

• Geloof! Durf je dat te zien?

• Proberen… met vallen en opstaan….



Een lichaam

• Een dominee?? Dominus=Heer

• Voorganger…, Pastor als DEEL van het lichaam!



Kerkproeverij….

• Wat smaakt MIJ hier zo lekker?

• Keertje mee om te proeven??



Kerk=

• Kerk= gemeenschap, geloof en proberen dat 
in de praktijk te brengen



We zingen lied 970

“Vlammen zijn er vele”













Samen lichaam……

We nemen afscheid van de 
mensen die hun taak 

neerleggen



Samen lichaam……

We verwelkomen de mensen 
die aan hun taak gaan beginnen.

Vragen
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Vraag aan de Gemeente

Lieve mensen van wijkgemeente 
Baalder,  nu deze mensen uit jullie 
midden tot  ouderling en diaken beves-
tigd zijn, beloven jullie hen te 
aanvaarden, hen te omringen met jullie 
meeleven,



hen te dragen in uw gebeden en met hen 
mee te werken  en waar dat op jullie pad 
komt jullie steentje bij te dragen aan de 
opbouw van onze gemeente?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, van harte!



We zingen samen

Lied 973

“Om voor elkaar te zijn
Uw oog en oor “











We naderen het einde van de dienst :

We gaan bidden

Stil gebed

Onze vader



1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoudsfonds



Het Journaal!!!!!



Kerkproeverij…..



Luther intekenlijst….



Thema intekenlijst….



De kerkenraad in Driebergen…





2X

Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen

Open je hart voor iedereen



Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen

Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt



Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen

Open je hart voor iedereen

Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan



Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen

Open je hart voor iedereen

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is



Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen

Open je hart voor iedereen

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is



3 x amen



Volgende dienst:    8 okt.

Thema: 

“seksualiteit: 

vrijheid, blijheid “

….. Tot dan!



En nu is er weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag 
gewenst!
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