


Orde voor de Baalderdienst

op 

10 december 2017

In sporthal De Kamp



Welkom



Aansteken van de
Paaskaars 



Het Licht schijnt in  de 
duisternis
omdat de Heer ons Licht en 
leven is!
Hij is het eeuwig levend 
Woord
Zijn liefde leeft in ons voort.



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

Lied 439: 1 en 2

“Verwacht de komst des 
Heren”











Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze hulp is in de naam van de 
Heer!

A: Immanuël, God met ons!



Vg: Nooit laat Hij ons mensen in de steek

A: Altijd is zijn trouw weer nieuw

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer. 

We gaan weer zitten



We gaan bidden



Aansteken Adventskaarsen



We zingen lied 286: 1 en 3

“Waar de mensen dwalen in 
het donker”











Gebed bij de opening van de bijbel

Rond de bijbel en het thema
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Korte toelichting op het thema aan 

de hand van een filmpje







Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte

Verhaal voor de kinderen door Wim



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



Els leest met ons uit

Jesaja 2



21 Dit zijn de woorden van Jesaja, de 
zoon van Amos; het visioen dat hij zag 
over Juda en Jeruzalem.
Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast 
zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan 
alle bergen.



Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
Laten we optrekken naar de berg van 
de HEER, naar de tempel van Jakobs 
God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg 
wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’



Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel 
vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden 
tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.



Geen volk zal nog het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal 
meer weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van 
de HEER.



We zingen:

Lied 447

“Het zal zijn in het laatste 
der tijden ”

















Echt gebeurd, in de bijbel staan 
verhalen/wonderen. Hoe zie jij ze?

Overdenking



Twee boegen

• Boeg 1: wetenschap en geloof hoeven elkaar 
niet te bijten

• De kinderarts

• De professor

• De hernia…

• In navolging van Christus



Twee boegen

• Boeg 2: Symbolisch….

• Biologie, natuurkunde? GESCHIEDENIS!!!!!

• Niemand die meer weet wat oorlog is!



Vanuit dát perspectief

• Zacharias en Elisabeth en Abraham en Sara 
en…

• Oud: waardeloos, de wereld…..

• Oud is “zwak”, jong is “sterk….” Ego?



God “gebruikt” ouderen

• Hij ziet toekomst in deze oude wereld, trouw!

• Ego is ok…, mits ten dienste van anderen



Dokter Lucas

• Weet waar de kinderen vandaan komen

• Zijn passie: Laatsten worden eersten

• Herders, meisje uit de achterbuurt

• Kan dat bij “mij binnenkomen”?



We zingen lied 1010 : 2 en 4

“Geef vrede, Heer, geef vrede ”











Onze talenten en God…..

afscheid van Jan Wendt, 

aantreden van Erik Slotman



Woorden over het werk van een

kerkrentmeester 

én 

samen kerk zijn



Lieve mensen van wijkgemeente Baalder,  nu 
Erik uit jullie midden tot  
ouderling/kerkrentmeester is bevestigd, 
beloven jullie hem te aanvaarden, hem te 
omringen met jullie meeleven,
hem te dragen in uw gebeden en met hem 
mee te werken  en waar dat op jullie pad 
komt jullie steentje bij te dragen aan de 
opbouw van onze gemeente?
Wat is daarop jullie antwoord?

Ja, van harte



We zingen: 

gez 95:1 (OLB)

“Nu bidden wij 
met ootmoed en ontzag”



Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heiligen Geestes
geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.



Onze gaven en gebeden….

Dankgebed en voorbeden

Inzameling/journaal



Dankgebed 
en 

voorbede



1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Zending



Journaal



Wat gaat er veranderen?

0,1 fte naar Heemseresch
0,9 fte naar Baalder

- 2018 helpen bij beleidsplan 
Heemseresch, missionair

- 2019 vooral kerkdiensten
- 2020, 0,1 naar ds. Dorgelo
- Met 100% inzet voor 90% van de tijd, 

niet weg!



School of life
Dinsdagavond 

Welkom vanaf : 19.45 uur, 
We beginnen : 20.00 uur, 
Waar: Elzenhof

Is je glas halfvol of halfleeg. 
Over het omgaan met tegenslag in je leven



Het eetcafé

Op 19 december houden we weer het 
eetcafé in de wijkboerderij

Deze keer is er een 

stampottenbuffet.

Je kunt je opgeven van 14 t/m 18 december via 
0633479569.







Top-2000 kerkdienst in 
Baalder

• Popmuziek die je raakt en/of ontroert

• We vieren dit op 11 februari 2018

• Medewerking van de band en het koor

• Iedereen mag/kan stemmen vanaf vandaag op  

http://www.top2000kerkdienst.nl/hardenberg/

Breng vandaag je stem uit! Dit kan tot 
uiterlijk  woensdag 13 december!!

http://www.top2000kerkdienst.nl/hardenberg/




B H V



Onze slotzang die we staande zingen is

Lied 422

“Laat de woorden 
die we hoorden”















3 x amen



En nu is er weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag 
gewenst!
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