
Deel lief en leed met elkaar

De Top 2000-dienst 2018 in Baalder!

• De nu je onderweg-band
• Het liedboekkoor
• Ds. Wim van der Wel
• Gemeenteleden



Toto “Africa”

Ik hoor de drums vannacht weerklinken
Maar zij hoort alleen fluisteringen van een zacht gesprek
Ze komt aan met de vlucht van half een
De door de maan verlichte vleugels
Weerspiegelen de sterren die me naar mijn redding leiden
Ik hield een oude man onderweg aan,
In de hoop wat lang vergeten woorden
Of een oude melodie te vinden
Hij keek me aan alsof hij wilde zeggen,
Schiet op jongen, het wacht daar op je



Racoon “Don’t give up the fight”

Please don't give up the fight
For no reason, but your own
I never said a fight would be easy
Because it won't

I will remember you, and all that we have been through
There is no angel, that can be more angel than you
I see you every night when your star is shining bright
And I cry and I smile, I wish you where here, with me



Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars 

We steken weer de Paaskaars 
aan.
We vieren telkens dat Jezus uit 
de dood is opgestaan.
Er is vreugde in ons leven en 
verdriet,
voor alles in ons leven geeft 
God ons een lied.

Kaars aansteken Hugo Schoemaker,
gedicht door Merijn Smilde



Open je ogen voor mij
Bløf

Luister en zing maar mee!



Open je ogen voor mij
Bløf

Er valt licht bij mij naar binnen,

ze staat naast me met haar tas.

Alsof er iets open gaat, iets wat er nog niet 
was.

En dan denk ik, nee dan weet ik,

Ook al is het nog maar klein.

Het staat in steen gehouwen

Ik moet nergens anders zijn.



Open je ogen voor mij
Bløf

Ze kijkt heel lang naar de wolken,

dan kijkt ze naar mij.

Alsof ze nu iets nieuws ziet,

alsof er iets aan haar verschijnt.

En dan lacht ze, en dan straalt ze 

En niemand hier is vrij.



Open je ogen voor mij
Bløf

Ik kan maar niet begrijpen

hoe ze zo zichzelf kan zijn

Dus open je ogen voor mij

Loop je geluk niet voorbij.



Open je ogen voor mij
Bløf

Dus open je ogen voor mij.

Loop je geluk niet voorbij.

Dus open je ogen voor mij.

Loop je geluk niet voorbij.



Open je ogen voor mij
Bløf

Niets bijzonders, heel eenvoudig.

Het gebeurt de hele tijd

Toch een donderslag bij heldere hemel

Want vandaag gebeurt het mij.



Open je ogen voor mij
Bløf

Open je ogen voor mij.

Loop je geluk niet voorbij.

Open je ogen voor mij.

Loop je geluk niet voorbij.



Stil gebed

Bemoediging en groet



Vg: Onze helper is de Heer onze God

A. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

Vg: Hij blijft ons trouw een leven lang

A. Hij laat zijn schepping niet in de steek

Vg. De Heer zij met u, met jou

A. Ook met u zij de Heer



Waar het fout kan gaan……, een gebed.



Hallelujah
Leonard Cohen

Luister en zing maar mee!



Hallelujah
Leonard Cohen

I heard there was a secret chord

That David played, and it pleased 
the Lord.

But you don't really care for 
music, do you?

It goes like this, the fourth, the 
fifth.

The minor fall, the major lift

The baffled king composing 
hallelujah.

Nu, ik heb gehoord dat er een 
geheim akkoord was.

Dat David speelde en  dat de 
Heer behaagde.

Maar jij geeft niet echt iets om 
muziek, of wel?

Het gaat zo: de vierde, de 
vijfde.

In mineur omlaag, in majeur 
omhoog.

De verbijsterde koning 
componeert een loflied.



Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah



Hallelujah
Leonard Cohen

Your faith was strong but needed 
proof.

You saw her bathing on your roof.

Her beauty and the moonlight 
overthrew you.

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne,  she cut 
your hair.

And from your lips she drew the 
hallelujah.

Jouw geloof was sterk, maar je 
had bewijs nodig.

je zag haar baden op het dak.

Haar schoonheid en het 
maanlicht brachten je van je 
stuk. Ze bond je vast aan een 
keukenstoel.

Ze vernietigde je troon en ze 
knipte je haar.

En aan je lippen ontlokte ze 
het loflied.



Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah



Hallelujah
Leonard Cohen

There was a time when you let me 
know.

What’s real and going on below.

But now you never show it to me 
do you?

And remember when I moved in 
you, 

the holy dove was moving too.

And every breath we drew was 
hallelujah.

Er was een tijd dat je mij liet 
weten.

Wat er beneden precies 
gebeurde.

Maar nou laat je me dat nooit 
meer zien, of wel?

Maar weet je nog, toen ik in 
jou bewoog,

dat de heilige duif ook bewoog.

En elke ademtocht van ons was 
een loflied.



Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah



Korte lezing uit Lucas 19:10

10 De Mensenzoon is gekomen 
om te zoeken en te redden 
wat verloren was”



Make you feel my love
Adele

When the rain is blowing in 
your face

And the whole world is on 
your case

I could offer you a warm 
embrace

To make you feel my love

Wanneer de regen waait in 
je gezicht

En de hele wereld zich met 
je bemoeit

Zou ik je een warme 
omhelzing kunnen bieden

Om je mijn liefde te laten 
voelen 



Make you feel my love
Adele

When the evening shadows 
and the stars appear

And there is no one there to 
dry your tears

Oh, I hold you for a million 
years

To make you feel my love

Als de schaduwen van de 
avond en de sterren 
verschijnen

En er niemand is om je 
tranen te drogen

Zou ik je een miljoen jaar 
vast kunnen houden

Om je mijn liefde te laten 
voelen



Make you feel my love
Adele

I know you haven't made 
your mind up yet

But I will never do you wrong

I've known it from the 
moment that we met

No doubt in my mind where 
you belong

Ik weet dat je er nog niet 
uit bent

Maar ik zou je nooit kwaad 
doen

Ik weet het vanaf het 
moment dat we elkaar 
ontmoetten

Geen twijfel in mijn 
gedachten waar je 
thuishoort



Make you feel my love
Adele

I'd go hungry; I'd go black 
and blue

And I'd go crawling down the 
avenue

No, there's nothing that I 
wouldn't do

To make you feel my love

Ik zou honger lijden, ik zou 
bont en blauw worden

Ik zou op mijn knieën over 
de straat gaan

Nee, er is niets dat ik niet 
zou doen 

Om je mijn liefde te laten 
voelen



Make you feel my love
Adele

The storms are raging on the 
rolling sea

And on… 

De stormen razen boven de 
kolkende zee 

En op de snelweg van spijt

Hoewel de winden van 
verandering

Wild en vrij om zich heen 
smijten

Heb je nog nooit iemand 
zoals ik gezien

Ik kan je gelukkig maken

Je dromen uit laten komen

Niets dat ik niet zou doen

Zou naar het einde van de 
aarde gaan voor jou

Om je mijn liefde te laten 
voelen



Als het leven pijn doet en dan toch doorgaan

Alice



Doe wat je altijd deed
Marco Borsato

Doe wat je altijd deed,

toen ik er nog was.

Leef elke dag voluit,

en met heel je hart.

En je vind mij,

en je voelt mij.

Ik ben dicht bij je,

mis mij.



Doe wat je altijd deed
Marco Borsato

Het is o.k.,

want ik mis jou net zo.

Huil als je huilen moet,

laat je tranen maar vrij.

Maar als je weer lachen kan,

hou je niet in voor mij.



Doe wat je altijd deed
Marco Borsato

Want ik voel jou,

ik beleef alles met jou.

Ik ben dicht bij je,

waak over jou.

En als je me zoekt,

ben ik er altijd.

Geniet alsjeblieft als je kunt,

elke dag voor mij.

Koester elk moment,

Het is zo voorbij.



Doe wat je altijd deed
Marco Borsato

Spring, lach en dans als een kind,

zet de schaamte opzij.

Doe het niet alleen,

open weer je hart.

Ook al voelt het vreemd,

je doet het ook voor mij

Zingen uit volle borst,

jaag je dromen maar na.

En weet wat je ook zal doen,

dat ik achter je sta.



Doe wat je altijd deed
Marco Borsato

Want ik voel jou,

ik beleef alles met jou.

Ik ben dicht bij je,

waak over jou.

En als je me zoekt ben ik er altijd

Doe wat je altijd deed



Over mislukken en nieuwe kansen
krijgen. 1 Johannes 3

“Groter dan je hart”

20 En zelfs als ons hart ons 
aanklaagt: God is groter dan 
ons hart, Hij weet alles

Carlijn vertelt



Fix you
Coldplay

Luister en zing maar mee!



Fix you
Coldplay

When you try your best but 
you don't succeed. 

When you get what you want 
but not what you need. 

When you feel so tired but 
you can't sleep. 

Stuck in reverse. 

Wanneer je je best doet,  
maar het lukt je niet.

Wanneer je krijgt wat je wil 
maar niet wat je nodig hebt.

Wanneer je je zo moe voelt 
maar niet kan slapen.

En je niet terug kunt.



Fix you
Coldplay

When the tears come 
streaming down your face. 

When you lose something 
you can't replace. 

When you love someone but 
it goes to waste. 

Could it be worse? 

Wanneer de tranen over je 
gezicht stromen.

Wanneer je iets kwijtraakt 
dat je niet kunt vervangen.

Wanneer je van iemand 
houdt maar het gaat 
verloren. 

Zou het erger kunnen?



Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Fix you
Coldplay

High up above or down below. 

When you're too in love to let 
it go. 

If you never try you'll never 
know. 

Just what you're worth. 

Heel hoog boven of 
helemaal  beneden.

Wanneer je te verliefd bent 
om het los te laten.

Als je het nooit probeert, zal 
je nooit weten.

Wat je waard bent.



Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Fix you
Coldplay

Tears come streaming down 
your face.

When you lose something 
you cannot replace.

Tears come streaming down 
your face.

And I.

Tranen stromen over je 
gezicht.

Wanneer je iets verliest dat 
je niet kunt vervangen.

Tranen stromen over je 
gezicht. 

En ik.



Fix you
Coldplay

Tears come streaming down 
your face.

I promise you I will learn 
from all my mistakes.

Tears come streaming down 
your face.

And I.

Tranen stromen over je 
gezicht.

Ik beloof je dat ik van mijn 
fouten zal leren.

Tranen stromen over je 
gezicht. 

En ik.



Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Over wat leven is ………

Een korte overdenking n.a.v. Prediker 9



7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart 
je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen 
aan. 8Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke 
geur. 9Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. 
Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft 
gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en 
zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het 
loon dat God je heeft gegeven. 10Doe wat je hand te doen 
vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en 
gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. 

Daar ben je altijd naar op weg. 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Voor degene in een schuilhoek achter glas 

Voor degene met de dichtbeslagen ramen 

Voor degene die dacht dat-ie alleen was 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Voor degene met `t dichtgeslagen boek 

Voor degene met de snelvergeten namen 

Voor degene die `t vruchteloze zoeken 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Niet zonder ons 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Voor degene met de slapeloze nacht 

Voor degene die `t geluk niet kan beamen 

Voor degene die niets doet, die alleen maar 
wacht 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Voor degene met z`n mateloze trots 

In z`n risicoloze hoge toren 

Op z`n risicoloze hoge rots 

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Niet zonder ons 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Voor degene met `t open gezicht 

Voor degene met het naakte lichaam 

Voor degene in het witte licht 

Voor degene die weet, we komen samen 



Zing, vecht, huil, bid, lach en ….
Ramses Shaffy

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Niet zonder ons 

Niet zonder ons (12x)



De hoop op een betere wereld …
Gerda leest met ons

Jesaja 2: 2Eens 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,
3machtige 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.



De hoop op een betere wereld …
Gerda leest met ons

4 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.



Imagine
John Lennon

Luister en zing maar mee!



Imagine
John Lennon

Imagine there's no heaven.

It's easy if you try.

No hell below us,

Above us only sky.

Imagine all the people.

Living for today...

Stel je voor dat er geen hemel 
zou zijn,

Het is simpel als je het 
probeert.

Geen hel onder ons,

alleen lucht boven ons.

Stel je voor dat alle mensen.

Leven voor hier en nu.



Imagine
John Lennon

Imagine there's no countries.

It isn't hard to do.

Nothing to kill or die for.

And no religion too.

Imagine all the people.

Living life in peace...

Stel je voor dat er geen landen 
zouden zijn.

Het is niet moeilijk voor te 
stellen.

Niets om voor te doden of te 
sterven,

en ook geen religie….

Stel je voor dat alle mensen

samenleven in vrede…



Imagine
John Lennon

You may say I'm a dreamer.

But I'm not the only one.

I hope someday you'll join 
us.

And the world will be as one.

Je zou kunnen zeggen dat ik 
een dromer ben.

Maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat je op een dag met 
ons meedoet.

En de wereld zal een eenheid 
zijn.



Imagine
John Lennon

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world...

Stel je voor dat er geen bezit is

Ik vraag me af of jij het kan

Geen  hebzucht en geen honger

Een gemeenschap van mensen

Stel je voor dat alle mensen

De wereld samen delen…



Imagine
John Lennon

You may say I'm a dreamer.

But I'm not the only one.

I hope someday you'll join us.

And the world will live as one.

Je zou kunnen zeggen dat ik een 
dromer ben.

Maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat op een dag je met 
ons meedoet.

En de wereld zal een eenheid.



Waar de dood niet meer zal zijn..
Openbaring 21:1-5 Door Mirjam

21 1Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren 
verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
2Ik zag uit de hemel een heilige stad naar 
beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad 
kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die 
zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom.
3Uit de richting van de troon hoorde ik een luide 
stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu 
zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn 
volk zijn, en hij zal hun God zijn. 4Hij zal al hun 
tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er 
zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want 
alles van vroeger is verdwenen.’



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Luister en zing maar mee!



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Je kust me, je sust me.

Omhelst me, gerust me.

Je vangt me, verlangt me.

Oneindig ontbangt me

Je roept me, je hoort me.

Je redt en verstoort me.

Geloof me, beroof me.

Verstikt en verdoof me.



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Je ademt en leeft me.

Siddert en beeft me.

Vertrouwt me, beschouwt me

Als mens en weerhoudt me

Van bozige dromen

Die op komen dagen

De eenzame vragen

Van eindig geluk.



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Met je krullen als nacht

Hoe je praat hoe je lacht

Hoe je stem zo dichtbij

Als een engel verzacht

In mijn dromen doorstromen

Oneindige leegte

Je remt me, je temt me

Je roert en beweegt me



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Ik mis je, ik mis je

Ik grijp je, ik gris je

Ik wil je, bespeel je

Ik roer en beveel je

Om bij me te blijven

In donkere nachten

Om niet meer te smachten

Naar jou



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Laat me los

Ik moet nu alleen

En houd me vast als het nodig is

In gedachten en ik zoek je

in alles om me heen

maar al denk ik soms

dat het zo beter is

Kan ik het niet helpen

Dat ik je soms mis



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Oh ik smoor je, bevroor je

Verlos en verloor je

Weg naar een andere plek

Maar ik hoor je

Omarm je, verwarm je

Ik zie en ik voel je

Ik aai je, ik streel je

Ik knuffel en kroel je

Je rijdt me begrijpt me



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Verwart en misleidt me

Het schrikt me soms af

Hoeveel ik op je lijk nu

M'n glimlach mijn tranen

M'n liefde, voor leven

Het spijt me van alles

Kom help en bevrijd me

En laat me los

Ik kan het alleen



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Maar houd me vast als het nodig is

In gedachten en ik vind je

In alles om me heen

Maar al denk ik soms

Dat het zo beter is

Kan ik het niet helpen

Dat ik je soms mis



Dat ik je mis
Maaike Ouboter

Ik kus je, ik sus je

Ik doof en ik blus je

Je blijft heel dicht bij me

Maar in mijn hoofd rust je



We naderen het einde van de dienst.

Gebeden ….., tijdens de gebeden luisteren

we naar “oceaan” van Racoon en/of zingen 

we mee. We kunnen onze gedachten bij God 
brengen door ze op te schrijven en bij het 
kruis te brengen.



Oceaan
Racoon

Er is verrekte veel te zeggen

En te liegen nog veel meer

Heel veel bagger bloot te leggen

Al doet het graven nog zo'n zeer

Ik ben een eikel maar ik leer



Oceaan
Racoon

Een oceaan om in te vluchten

Nooit jaloers te hoeven zijn

Liefde om je hart te luchten

Een oceaan

Hoe lekker zou het zijn



Oceaan
Racoon

Was er iets waar ik om wenste

Voordat de put droog kwam te staan

Dan was het lang zullen ze leven

Familie waar ik veel van hou

En voor wie ik sterven zou



Oceaan
Racoon

Een oceaan om in te schuilen

Nooit alleen meer hoeven zijn

Ik heb gesmeekt niet meer te huilen

Alsjeblieft

Het leven jaagt geen angst meer aan

Ik heb al zo ver moeten kruipen

Het laatste stuk zal ook wel gaan

Tot ik ga staan



Oceaan
Racoon

Een oceaan om in te vluchten

Nooit jaloers te hoeven zijn

Liefde om je hart te luchten

Een oceaan

Alleen van mij



Oceaan
Racoon

Een oceaan om te verzuipen

Een dag of wat een held te zijn

Laat die ander nu maar kruipen

Een oceaan

Vol tranen is van mij

Alleen van mij



Baalder Journaal
Rock Solid Avond



Baalder Journaal
Rock Solid Avond



Baalder Journaal
Bestellijst Paaskaars



Baalder Journaal
Volgende dienst

25 Februari 2018

Thema: “Wat is genade”.

Een dienst voor perfectionisten en 
anderen.



Baalder Journaal
Na afloop van de dienst

Na afloop van de dienst: wil je 
meedoen met vasten? 

En de kalender!



Baalder Journaal
Vakanties met aandacht

Bij de uitgang liggen folders met 
informatie van het Vakantiebureau 
over vakanties onder het motto 
“Vakanties met Aandacht”.Onder
andere voor Een-oudergezinnen en 
Senioren met en zonder zorg.Meer
informatie bij Herman van Olst. 
Diakonie Baalder.



Baalder Journaal
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Senioren met en zonder zorg.Meer
informatie bij Herman van Olst. 
Diakonie Baalder.



Baalder Journaal
Vakanties met aandacht



Jeugdwerk PKN nodigt jou uit The 
Passion 2018 !!!

We gaan weer, dit jaar naar Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, de bus is geregeld!!
We vertrekken op 29 maart om 15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. De kosten die eraan 
verbonden zijn 10 euro per persoon.
Wij nodigen alle jongeren vanaf 12-18  (vanaf voortgezet onderwijs) van al onze 
wijkgemeenten Hardenberg – Heemse –Radewijk – Baalder – Baalderveld – Marslanden 
uit om met ons mee te gaan.
Je geeft je voor 15 maart per mail op bij jouw jeugdouderling: Irene Hallink 
(hallink.1@kpnmail.nl) of Marjolein Evers (marjoleinevers@hotmail.com). In de mail zet 
je je naam, je adres, mailadres en je mobiele nummer (we komen in Amsterdam terecht 
tussen heel veel jongeren!)
We zijn ook op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. Geef je dan ook op.
We weten van de afgelopen jaren dat de jongeren die mee zijn geweest het een heel 
bijzonder evenement was en is! Wij gunnen het jullie graag om dat ook mee te maken  
samen met heel veel anderen uit Nederland. Kortom: als je dit wat lijkt……. Geef je dan 
op!

Hartelijk groet, de jeugdouderlingen/diakenen



Baalder Journaal
Musical Judas

24 en 25 Maart wordt er weer een 
Musical opgevoerd in de Voorveghter.

Voorverkoop kaartjes is gestart.

Vraag Wim Blaak



Inzameling 

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Kerk

Uitgang: Onderhoudsfonds

Tijdens de inzameling speelt de band Avond van 
Boudewijn De Groot, Anna pakt de solo partijen.

Refrein is voor iedereen vrij om mee te zingen.



Avond
Boudewijn de Groot

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.

En te hopen dat je licht het doet.

Laat buiten de stormwind nu maar razen in 
het donker.

Want binnen is het warm en licht en goed.



Avond
Boudewijn de Groot

Hand in hand naar buiten kijken waar de 
regen valt.

Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je 
ogen.

En ik ken je diepste angst.

Refr.: Want je kunt niets zeker weten en 
alles gaat voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof in jou en mij.



Avond
Boudewijn de Groot

En als je 's morgens opstaat ben ik bij je.

En misschien heb ik al thee gezet.

En als de zon schijnt buiten gaan we lopen 
door de duinen.

En als het regent gaan we terug in bed.



Avond
Boudewijn de Groot

Uren langzaam wakker worden, zwevend 
door de tijd.

Ik zie het licht door de gordijnen.

En ik weet: verleden geeft geen zekerheid.

Refr.: Want je kunt niets zeker weten en 
alles gaat voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof in jou en mij.

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik 
geloof in jou en mij.



Avond
Boudewijn de Groot

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu 
donker.

Een straatlantaarn buiten geeft wat licht.

En de dingen in de kamer worden vrienden 
die gaan slapen.

De stoelen staan te wachten op 't ontbijt.

En morgen word ik wakker met de geur van 
brood en koffie.

De glans van ‘t gouden zonlicht in jouw haar.



Avond
Boudewijn de Groot

En de dingen in de kamer, ik zeg ze 
welterusten.

Vanavond gaan we slapen en morgen zien 
we wel.

Maar de dingen in de kamer zouden 
levenloze dingen zijn

Zonder jou.



Avond
Boudewijn de Groot

2x Refr.:

En je kunt niets zeker weten want alles gaat 
voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof in jou en mij.

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik 
geloof in jou en mij. 



Angels
Slotzang: God om je heen.

Luister en zing maar mee!



Angels
Robbie Williams

I sit and wait

Does an angel contemplate my 
fate

And do they know

The places where we go

When we're grey and old

'Cause I have been told

That salvation lets their wings 
unfold

So when I'm lying in my bed

Thoughts running through my 
head

And I feel that love is dead

I'm loving angels instead

Ik zit te wachten

Is een engel mijn geloof aan het 
overpeinzen?

En kennen ze

De plaatsen waar we heen gaan

Als we grijs en oud zijn?

Omdat me is verteld

Dat de verlossing hun vleugels 
laat uitspreiden

Dus als ik in mijn bed lig

Als de gedachten door mijn 
hoofd spoken

En ik het gevoel heb dat de 
liefde dood is

Dan houd ik in plaats daarvan 
van engelen



Angels
Robbie Williams

And through it all she offers me 
protection

A lot of love and affection

Whether I'm right or wrong

And down the waterfall 

Wherever it may take me

I know that life won't break me

When I come to call, she won't 
forsake me

I'm loving angels instead

En door dat alles biedt ze me 
bescherming

Heel veel liefde en genegenheid

Of ik nu goed of slecht ben

Ook als ik in de put zit,

Waar het (leven) me ook 
heenbrengt

Ik weet dat het leven me niet 
zal breken

Als ik begin te roepen

Zal ze me niet in de steek laten

In plaats daarvan houd ik van 
engelen



Angels
Robbie Williams

When I'm feeling weak

And my pain walks down a one-
way street

I look above

And I know I'll always be 
blessed with love

And as the feeling grows

She brings flesh to my bones

And when love is dead

I'm loving angels instead

Als ik me zwak voel

En mijn pijn gaat maar één kant 
op

Dan kijk ik omhoog

En ik weet dat ik altijd gezegend 
zal zijn met liefde

En terwijl het gevoel aanzwelt

brengt ze mijn gebeente weer 
tot leven

En als de liefde dood is

Dan houd ik in plaats daarvan 
van engelen



Angels
Robbie Williams

And through it all she offers me 
protection

A lot of love and affection

Whether I'm right or wrong

And down the waterfall 

Wherever it may take me

I know that life won't break me

When I come to call, she won't 
forsake me

I'm loving angels instead

En door dat alles biedt ze me 
bescherming

Heel veel liefde en genegenheid

Of ik nu goed of slecht ben

En of ik nu hoog of laag sta

Waar het me ook heenbrengt

Ik weet dat het leven me niet 
zal breken

Als ik begin te roepen

Zal ze me niet in de steek laten

In plaats daarvan houd ik van 
engelen



Angels
Robbie Williams

And through it all she offers me 
protection

A lot of love and affection

Whether I'm right or wrong

And down the waterfall 

Wherever it may take me

I know that life won't break me

When I come to call, she won't 
forsake me

I'm loving angels instead

En door dat alles biedt ze me 
bescherming

Heel veel liefde en genegenheid

Of ik nu goed of slecht ben

Ook als ik in de put zit,

Waar het (leven) me ook 
heenbrengt

Ik weet dat het leven me niet 
zal breken

Als ik begin te roepen

Zal ze me niet in de steek laten

In plaats daarvan houd ik van 
engelen



Uitzending en zegen

Thank you for the music
Abba



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 25 februari!

Thema: Wat is genade.

Een dienst voor perfectionisten en anderen.


