
Baalderdienst
Zondag 14 januari 2018



Orde voor de Baalderdienst

Thema “door dik en dun verbonden….”

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: De nu je onderwegband



In deze dienst gaan we:

Dopen:

Thies Bril – zoon van Henrik en Nikkie Bril

Mees Herjan – zoon van Jeroen en Marieke van Ulst

Esmee Gerriëtte Smit – dochter van Richard en 
Elsbeth Smit

En zal Nikkie, de moeder van Thies, belijdenis 
doen van haar geloof.



Welkomstwoord



Aansteken van de
Paaskaars 



Gedicht

Ook in dit pas begonnen nieuwe jaar
zijn wij weer om U, o God, bij elkaar.
De wereld is vaak zo donker om ons heen.
Daarom bidden we: “Heer laat ons niet alleen”



Aanvangslied: Psalm 105: 

1 en 3







Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here God.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Onze levens zijn in zijn handen

Allen:

Nooit laat Hij ons en de wereld in 
de steek



Vg:

De Heer zij met jou, met u

Allen:

Ook met u zij de Heer.



We wensen elkaar goede wensen 
voor 2018 mét een handdruk!



Gebed



Tieners Op Zondag

&

de kinderen





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



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



Maureen leest met ons: 
Romeinen 8:14-16



14Als we ons laten leiden door Gods 
Geest, dan zijn we 
Gods kinderen. 15God heeft ons niet 
zijn Geest gegeven om weer 
bange slaven van ons te maken. Nee, 
God heeft ons zijn Geest gegeven om 
van ons zijn kinderen te maken. En als 
Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, 
Vader!’ 16De heilige Geest geeft ons de 
zekerheid dat we Gods kinderen zijn.



Zingen: Abba Vader, 886







Gina leest met ons  uit Mattheüs 3:13-17



13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar 
de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14Maar Johannes probeerde hem 
tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou 
door u gedoopt moeten worden, en dan 
komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: 
‘Laat het nu maar gebeuren, want het 
is goed dat we op deze manier 
Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 
stemde Johannes ermee in.



16Zodra Jezus gedoopt was en uit het 
water omhoogkwam, opende de 
hemel zich voor hem en zag hij hoe 
de Geest van God als een duif op hem 
neerdaalde. 17En uit de hemel klonk 
een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’



Overdenking

Door dik en dun verbonden….



Rituelen….



De doop als ritueel….

• Door dik en dun verbonden!

• Rode draad in alle “waterverhalen uit de 
bijbel”



Bij de Jordaan….



Nabij in de angst….



Levend water….



Zingen: tienduizend redenen



De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.



Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.



Refrein (2x):
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



Refrein (2x):
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



De Doop! 



We luisteren naar; 

“Nu dat jij er bent” 



Voorstellen van de dopelingen 
en hun ouders



Lezen: Marcus 10:13-16



13De mensen probeerden kinderen bij 
hem te brengen om ze door hem te 
laten aanraken, maar de leerlingen 
berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, 
wond hij zich erover op en zei tegen 
hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, 
houd ze niet tegen, want 
het koninkrijk van God behoort toe 
aan wie is zoals zij.



15Ik verzeker jullie: wie niet als 
een kind openstaat voor 
het koninkrijk van God, zal er zeker 
niet binnengaan.’ 16Hij nam 
de kinderen in zijn armen en zegende 
hen door hun de handen op te 
leggen.



Gebed



we stellen vragen aan de ouders 
bij het doopvont



Omdat God de bondgenoot wil zijn 
van ons en onze kinderen mogen ze 
worden gedoopt. Omdat ze niet voor 
zichzelf kunnen spreken vraag ik jullie 
als ouders: 

de eerste vragen voor Elsbeth, Henrik, 
Nikkie, Jeroen en Marieke



Geloven jullie in God de Vader, 
onze Schepper en Verlosser?



Geloven jullie in Jezus Christus, zijn Zoon, 
onze gekruisigde en opgestane Heer?



Geloven jullie in de Heilige Geest 
die ons leven vernieuwt?



Verlangen jullie daarom dat jullie kind 
gedoopt wordt in de Naam van deze 

drieënige God, Vader, Zoon en Geest?



Beloven jullie jullie kind voor te gaan in 
woord en daad en op te voeden 

volgens de waarden en normen die 
Jezus ons in de bijbel leert?



Een vraag voor Nikkie:  

Wil je samen met mensen die dit geloof 
met je delen God liefhebben en je naaste 

liefhebben als jezelf?



Zegen en gebed over Nikkie bij het 
doopvont



We gaan zingen: Opwekking 599



Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt



En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt



Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt



En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt



Refrein (2x):
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt



De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.



we feliciteren Nikkie! 



Luisteren naar:

“het tastbaar wonder van het zijn” 



De doopouders komen naar 
voren en de kinderen die 

aanwezig zijn mogen er ook bij



een gesprek met de kinderen



de doop



Aanbieden van een doopkaart 
en een doopkaars



Dankgebed en voorbeden, stil 
gebed en Onze Vader





Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ (2x)



Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid



Onze Vader in de hemel
geef ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn



Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad



Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen, amen



Collecte

1e; Diaconie
2de; Voedselbank Hardenberg-Ommen
3de; Onderhoudsfonds





Het journaal!



het Baalder Noaberschap heeft samen met 
de Wijkvereniging en de 
midwinterhoornblazers een bedrag van 
€775,- aan de Voedselbank geschonken.





De band speelt: Enjoy the silence, van Depeche Mode.

woorden kunnen zoveel schade toebrengen.
Geloftes worden uitgesproken, om ze later weer te 

breken.
Gevoelens zijn intens, woorden zijn oppervlakkig.

Woorden zijn vaak zonder betekenis, en zijn vluchtig.

Words are very unnecessary, they can only do harm.

In gewoon Nederlands: "'spreken is zilver, zwijgen is 
goud.”

Vanuit de Psalmen: “ de stilte zongt U toe, o Here.”'



Slotzang: 423









Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 28 januari!


