


Orde voor de dienst 

op 

23 september 2018

In sporthal De Kamp



Thema:

“Mooi veur mekoar…”



In deze dienst

nemen we afscheid van:

• Gerard Bolks

• Herman van Olst

• Betsy ter Maat

• Rinus Groothuismink

Als ouderlingen en diaken.



We verwelkomen/ bevestigen:

• Als nieuwe diaken

• Geja Taatgen

• Hans Harlaar

Als nieuwe ouderling

• Albert Nieborg

Als oud diaken, nogmaals

• Wim Laarman



M.m. v.:

De Nu-je-onderweg-band

Voorganger: Ds. Wim van der Wel





Welkom



Aansteken  
Paaskaars

door 
Levie Maathuis en 

gedicht door Isa 
Wiersma



Wij steken vandaag de 
Paaskaars aan.
Wij vieren dat Jezus is 
opgestaan.
Zijn Licht vuurt ons mensen 
allemaal aan
om met liefde voor Hem en 
elkaar klaar te staan.



We Zingen,

216

Staande









Stil gebed

Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Here God

A: Hij heeft hemel en aarde gemaakt



Vg: Hij laat ons mensen niet in de steek

A: Altijd blijft Hij ons trouw

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer

Ga maar weer lekker zitten!
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Rond de bijbel en het thema

Gebed
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Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!



Spiegelverhaal voor de Kinderen

Door

Mirjam





































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



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



We lezen uit:

Romeinen 12



3Met een beroep op de genade die mij 

geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet 

hoger moet aanslaan dan u kunt 

verantwoorden, maar verstandig over uzelf 

moet denken. Denk overeenkomstig het 

geloof, dat is de maatstaf die God u heeft 

gegeven. 4Zoals ons ene lichaam vele delen 

heeft en die delen niet allemaal dezelfde 

functie hebben, 



5zo zijn we samen één lichaam in Christus en 

zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 

6We hebben verschillende gaven, 

onderscheiden naar de genade die ons 

geschonken is. Wie de gave heeft te 

profeteren, moet die in overeenstemming 

met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft 

bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. 

Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 

onderwijzen. 



8Wie de gave heeft te troosten, moet 

troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder 

bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet 

dat doen met volle inzet. Wie barmhartig 

voor een ander is, moet daarin blijmoedig 

zijn.



En we lezen uit:

Nehemia 3



31Eljasib, de hogepriester, begon samen met 

zijn medepriesters aan de herbouw van de 

Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, 

plaatsten ze de deuren en wijdden ze het 

gedeelte van de Honderdtoren tot de 

Chananeltoren in. 2Naast hem werkten de 

mannen van Jericho, en daarnaast Zakkur, de 

zoon van Imri. 



3De Vispoort werd door de zonen van Senaä

herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten 

de deuren, compleet met sluitbalken en 

grendels. 4Naast hen voerde Meremot, de 

zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de 

herstelwerkzaamheden uit, en daarnaast 

Mesullam, de zoon van Berechja, de zoon van 

Mesezabel, en wat verderop Sadok, de zoon 

van Baäna. 



5Daar weer naast werkten de inwoners van 

Tekoa, maar de aanzienlijken van die stad 

deden niet mee met het werk van hun heer. 

6De Oude Poort werd hersteld door Jojada, 

de zoon van Paseach, en door Mesullam, de 

zoon van Besodja. Ze legden de balken en 

plaatsten de deuren, compleet met 

sluitbalken en grendels. 



7Naast hen werkten Melatja uit Gibeon en 

Jadon uit Meronot met de mannen uit Gibeon

en Mispa, waar de residentie van de 

gouverneur van de provincie Trans-Eufraat 

was. 



We zingen

“Handen heb je om te 
geven”



Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed 
en een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet

Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen
open je oren om te horen
open je hart voor iedereen



Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
en een hart om uit te zeggen 
wat een ander moed in spreekt

Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen
open je oren om te horen
open je hart voor iedereen



Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman 
en een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan

Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen
open je oren om te horen
open je hart voor iedereen



Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is 
en een hart om waar te maken 
dat geen mens een eiland is

Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen
open je oren om te horen
open je hart voor iedereen



Oren heb je om te horen
naar een mens die vrede is 
en een hart om te geloven 
in een geest die liefde is

Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor iedereen
open je oren om te horen
open je hart voor iedereen



Mooi veur mekoar!

Overdenking



Kerkgevoel…..

• Kerk=Kuriakè

• Kurios-kyriëleis…. Dat wat/wie van de Heer is

• Als er twee of drie…..



Derde maandag van september

• Beleidsplan!

• Weinig organisatie, veel verbondenheid!

• Met elkaar, de wijk én met God



Nehemia…..

• 525 voor Christus. Wederopbouw!

• Ieder draagt steentje bij……

• Gewone mensen, gewone namen



Romeinen

• Denk verstandig over jezelf na

• Lichaam – levend; organen i.p.v. organisatie



Verbondenheid met elkaar

• Gewoon: straat/familie/kennis/vriend/kerk

• Celletjes – van het lichaam

• “ambtelijk”

• Mooi veur mekoar!



We zingen:

“Heer uw licht 
en

Uw liefde schijnen”



Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons.
Schijn in mij, schijn door mij.



Refrein, 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw 
vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel d’aard
vervullen.
Spreek, Heer uw woord, dat het licht 
overwint.



Staan wij oog in oog met U Heer,
Daalt uw stralende licht op ons ener,
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij……



Refrein, 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw 
vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel d’aard
vervullen.
Spreek, Heer uw woord, dat het licht 
overwint.



Afscheid en 
Bevestiging

We nemen afscheid van de mensen die 
stoppen met hun werk

We verwelkomen nieuwe mensen en 
maken met hen een mooi begin 

met hun werk



Zegen over de nieuwe mensen!



Vraag aan de mensen in Baalder:
Lieve mensen van wijkgemeente Baalder,  nu 

deze mensen uit jullie midden tot 
diaken/ouderling bevestigd zijn, beloven jullie 

hen te aanvaarden, hen te omringen met 
jullie meeleven, hen te dragen in uw gebeden 

en met hen 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?
Antwoord: Ja, van harte!



We zingen:

“970”





Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven, ranken zijn er 

vele,
één is de stam, wij zijn één in Christus



Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.



Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij was onze voeten, 

velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.



Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
Wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.



Dankgebed 
Stilgebed

Onze vader



In memoriam

• Zwaantje Altena-Huisjes



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)



Refrein:
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 daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn



Refrein:
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



Refrein:
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



Baalder
Journaal



Journaal



Journaal

Journaal



Journaal

Journaal



Kledingbeurs

voor

Stichting 
Bobokan





















1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoudsfonds



Slotzang: 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.



3 x Amen



“Een goed gesprek…”

Onder het genot van een kop 

koffie, thee of limonade!

Volgende dienst

14 oktober
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