


Orde voor de Baalderdienst

op 

22 april 2018

In sporthal De Kamp



Thema:

“Wat moet je nou in 2018 met 
bijbelse regels” 



Medewerking wordt verleend door:

“Light” muziek en begeleiding

Leden van de Baalderdienstcie

voorganger: Ds. Wim van der Wel 



Voor de dienst:

Muziek:
Light zingt:
- In de Hemel is de Heer
- OPW 807  God van licht

Welkomstwoord



Welkom



Aansteken van de
Paaskaars 



We steken opnieuw 
de Paaskaars aan,
die ons zegt dat Jezus is 
opgestaan.
God is voor ons 
een Licht in ons leven;
Hij wil ons met zijn liefde 
omgeven.



We steken weer de 
Paaskaars aan:
en vieren zo dat Hij is 
opgestaan.
Hij leeft bij ons en 
in ons voort.
Wij zijn hier om te horen 
naar zijn Woord.



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

OPW 174

“Juich, want Jezus is de 
Heer”



Refrein: 



Couplet: 



Refrein: 



Couplet: 



Refrein: 



Stil gebed



Bemoediging en groet:

Onze Hulp (Sela)

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.



Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen!

(We gaan weer zitten)



Light speelt voor ons

Psalm Project 68 

“God van heil”



We bevestigen 

Martin Valkman tot diaken



Vraag aan de gemeente:

Lieve mensen van wijkgemeente Baalder,  
nu Martin Valkman uit jullie midden tot 
diaken bevestigd is, beloven jullie hem te 
aanvaarden, hem  te omringen   met jullie 
meeleven, hen te dragen in jullie 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 uw antwoord? 

Ja, van harte!



We zingen:

OPW  KIDS 260

“Hand en Voet”



Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als één het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te 
knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel



M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd 
vallen
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar



Ik ben de hand en jij de voet.
Wij zijn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jij juist goed.
Niemand is overbodig.
Jij bent gemaakt om mee te spelen,
Te lachen en te huilen en alles mee te 
delen.
Niemand is minder. Niemand is meer.
Ieder is nodig bij de Heer.  
Ieder is nodig bij de Heer.



Tieners Op Zondag

&

Naar hun ruimte!



Rond de bijbel en het thema:

Gebed bij de opening van de bijbel
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Evert leest met ons uit 

Romeinen 13 
en 

Galaten 5



Romeinen 13

8Wees elkaar niets schuldig, 
behalve liefde, want wie de ander 
liefheeft, heeft de gehele wet 
vervuld. 9Want: ‘Pleeg geen overspel, 
pleeg geen moord, steel niet, zet uw 
zinnen niet op wat van een ander is’



– deze en alle andere geboden worden 
samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ 10De liefde berokkent 
uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt 
zijn vervulling in de liefde.



Uit Galaten 5;

51 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in 
vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen. 2Luister naar wat ik, Paulus, 
tegen u zeg: als u zich laat besnijden, 
zal Christus u niets baten. 3Ik verzeker u dat 
iedereen die zich laat besnijden verplicht is 
om de wet volledig na te leven.



13Broeders en zusters, u bent geroepen 
om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw eigen verlangens te bevredigen, 
maar dien elkaar in liefde, 14want de hele 
wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’



22Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof,23zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 
tegen heeft.24Wie Christus Jezus 
toebehoort, heeft zijn eigen natuur met 
alle hartstocht en begeerte aan het kruis 
geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven 
leidt, laten we dan ook de richting volgen 
die de Geest ons wijst.



We zingen:

OPW 488

“De kracht van uw liefde ”















Overdenking



“Wat moet je nou in 2018 met 
bijbelse regels?”

De overdenking….



Twee lijnen…..

• Hoe gaan mensen in de eerste gemeente om 
met regels uit het Oude Testament?

• Wat moeten/kunnen wij nu met die regels uit 
de bijbel??



Hoe gaan mensen met de regels van 
het OT om in het NT?

• De tien geboden enz. uit 1400 voor Christus

• Voor Joden!

• Rond 30-60 niet Joden bij de God van Israël!

• Moeten die al die geboden (613!) volgen?

• Over relaties, eten, rechtspraak, priester 
worden enz.

• Over het hele leven dus!



Er gebeuren twee dingen!

• Wedstrijd “wie is de beste?”

• Wie houdt het beste de geboden?

• Jezus: trekt mensen aan!!!!

• Jezus: stoot mensen af!!!!!



God die onvoorwaardelijk van je houdt

51Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid 
zouden leven; houd dus stand en laat u niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen. 2Luister naar 
wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich 
laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3Ik 
verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden 
verplicht is om de wet volledig na te leven.



Wat moet je dan met die regels?

• 9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde:10je blijft in 
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals 
ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik 
tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal 
je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat 
jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven 
te geven voor je vrienden.



Drie woorden voor liefde

• Eros=erotiek, aangetrokken door schoonheid

• Filia=vriendschap, wederzijds

• Agapè=liefde door het vuur, Samaritaan



Houding

• Van binnenuit! 

• Vruchten van de Geest, liefde in je en door je!

• In heel het leven (vgl 613 geboden)

• Berokkent de ander geen kwaad!







Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht, 

elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen





In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen



Toon mijn liefde, aan 
de ander
dien de ander, zo heb Ik 
ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er 
ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik 
ook jou liefgehad.



We luisteren naar Light

“Tienduizend redenen”





Gerhard Lindenhovius

U 20 april 2018



Dankgebed 
en 

voorbede



1-ste: Diaconie 

2-de: Kerk

Bij uitgang: Zending



Journaal



Zonnebloemenwedstrijd

Op de foto zie je de 
zonnebloemzaadjes
van de zonnebloem 
van de winnaar  van 
vorig jaar
Maurice Oostenbrink 

Hij schenkt deze 
zaadjes voor een 
nieuwe wedstriijd



we luisteren naar Light 

OPW 787 

“Man van smarten”



Slotzang: 

LB 416 

“Ga met God en Hij zal met ons zijn”













Zegen mij 
op de weg 
die ik moet gaan.
Zegen mij 
op de plek 
waar ik zal staan.
Zegen mij 
in alles, 
wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij 
alle dagen lang!



Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij.



Zegen ons waar 
we in geloof voor leven.
Zegen ons waar 
we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander 
tot zegen te zijn.
O God, zegen ons 
tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



LIGHT speelt nu nog OPW 791

“Almachtige”

er is ook weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen 

een goede zondag 

gewenst!
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