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Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.



Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,

tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.



Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:

een leven dat verborgen was
ontvangen we_uit zijn hand.



Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.





Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!

Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!



Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,

die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,

dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!





Nieuwe 
Paaskaars 

wordt 
binnengedragen door 

vrouwen!

Ondertussen
zingen wij:









Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer.

Allen:

Die hemel en aarde heeft gemaakt



Vg:

Nooit laat Hij zijn schepping in de 
steek

Allen:

Sterker dan de door is Zijn trouw



Vg:

De Heer zij met u, met jullie

Allen:

Ook met u zij de Heer.

(we gaan zitten)



Gedichtje

De zon komt op en geeft ons 
licht, zo brengt de hemel een 
bericht.
Want na het donker van de 
nacht, komt altijd weer een 
nieuwe dag



Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor 
doet en wat verkeerd gaat, 
maakt Hij goed.



O God, wilt u ons helpen om
te stralen als de  ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin











Wij kijken naar de 
nieuwe 

Paaskaars en naar het 
verhaal dat die 

vertelt.





Als ik lees in de 
Bijbel

God van Licht

&



Als ik lees in de 
Bijbel

Als ik lees in de bijbel, 
wat er toen is gebeurd
Die dag in Jeruzalem.
Hoe soldaten U sloegen, 
hoe U mee werd gesleurd
En mensen schreeuwden: Kruisig Hem
Dan word ik stil en denk ik eraan
Dat U dit ook voor mij hebt gedaan



Als ik lees in de 
Bijbel

Refrein: 
Dank U Jezus, Dat U stierf voor mij
Dank U Jezus, Dank U wel, Dank U wel



Als ik lees in de 
Bijbel

En ik lees van de doornen, 
als een kroon op Uw hoofd
Hoe U werd bespot en veracht.
En met spijkers gekruisigd 
van het leven beroofd 
En dat U riep: Het is volbracht
Dan word ik stil en denk ik eraan
Dat U dit ook voor mij hebt gedaan



Als ik lees in de 
Bijbel

En ik lees van het wonder
Zo uitzonderlijk groot, 
want op de derde dag
Stond U op uit de dood

Tussenspel

Refrein 
Dank U Jezus, Dat U stierf voor mij
Dank U Jezus, Dank U wel, Dank U wel



Als ik lees in de 
Bijbel

En ik lees van de doornen, 
als een kroon op Uw hoofd
Hoe U werd bespot en veracht.
En met spijkers gekruisigd 
van het leven beroofd 
En dat U riep: Het is volbracht
Dan word ik stil en denk ik eraan
Dat U dit ook voor mij hebt gedaan



God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee, who oow
U bent de rust als het stormt op zee.



God van Licht

In mijn onrust neemt U mijn hand;
In mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee, who oow
U bent de rust als het stormt op zee.



God van Licht

Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust, waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U woooont



God van Licht

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee, who oow
U bent de rust als het stormt op zee.



God van Licht

Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust, waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U woooont



God van Licht

U schijnt feller, dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm    2x

U schijnt feller, dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm    2x



God van Licht

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust



God van Licht

Refrein: God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust, waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U wo oooooont
Waar U woooont



Gebed



Tieners Op Zondag

&

Naar hun ruimte!



Mirjam leest met ons over 
Maria en Jezus in de tuin.



20 1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het 
nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het 
graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar 
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus 
veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf 
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu 
neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden 
snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij 
boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, 
maar hij ging niet naar binnen. 



6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf 
wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag 
dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij 
de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, 
die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. 
Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest 
opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend 
boog ze zich naar het graf,



12en daar zag ze twee engelen in witte kleren 
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus 
had gelegen.13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. 
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 
weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na 
deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom 
huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht 
dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 

neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’



16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich 
om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 





Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente_ontloken.
Het leven brak door aarde_en steen, 
uit alle wondren om u heen spreekt, 
dat God heeft gesproken.



Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.







Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de_onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.



Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.





Uw genade 
is mij genoeg

Groot en geweldig

&



Uw genade 
is mij genoeg

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.



Uw genade 
is mij genoeg

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.



Uw genade 
is mij genoeg

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.



Uw genade 
is mij genoeg

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.



Groot en geweldig

Na na na na na na
Na na na na na na na (3x)



Groot en geweldig

God heeft ons Zijn woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring
zie je wie en wat Hij is
’t Is niet altijd even simpel
soms begrijp je ’t niet meteen
maar Zijn liefde klinkt
door heel de Bijbel heen



Groot en geweldig

Refrein:
Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen
geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer



Groot en geweldig

Na na na na na na
Na na na na na na na



Groot en geweldig

God heeft ons Zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen
Ja, Zijn liefde klinkt
door heel de Bijbel heen



Groot en geweldig

Refrein: 3x
Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen
geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer



Groot en geweldig

Na na na na na na
Na na na na na na na



Dankgebed en voorbeden



Stil Gebed













HET BAALDER

JOURNAAL



2018
Foto Impressie



2018



2018



2018



2018



2018



Collecte en Animato

1e; Diaconie
2de; JOP
3de; Onderhoudsfonds





Diep, diep, diep 
als de zee.

Wij vieren feest

&



Diep, diep, diep 
als de zee.

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo 
diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.



Diep, diep, diep 
als de zee.

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo 
diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.



Diep, diep, diep 
als de zee.

Also deep as the deep, blue sea,
is His love for you and me.



Diep, diep, diep 
als de zee.

Deep, deep, deep as the sea.
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue.
Is Jesus’ love for you and me.
It is as 
deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue.
Is Jesus’ love for you.



Diep, diep, diep 
als de zee.

Is Jesus’ love for you.



Wij vieren feest

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!



Wij vieren feest

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!



Wij vieren feest

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid



Wij vieren feest

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!



Wij vieren feest

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid



Wij vieren feest

2x:
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

Jezus is opgestaan!





U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij 
ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw 
bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!



Leve het leven: meer dan slaafs 
bestaan; In het licht geheven, uit de 
dood vandaan,
Vieren wij de dromen aan ons 
doorverteld, dat de dag zal komen 
van verstoord geweld.
Leve het leven: ’t uur van vrijheid 
slaat. Leve het lieve leven, dat de 
dood weerstaat!



Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop 
meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe 
licht, wil het woord ons geven dat 
hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!





Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne paasdagen gewenst

Graag tot weerziens op 22 april.


