


Orde van de dienst 

op

13 januari 2019

In sporthal De Kamp



Thema:

“ Leren ….” 



In deze dienst bevestigen we   

Marjan de Vries-Ockers 

tot ouderling



M.m. v.:

Ds. Wim van der Wel  voorganger

Bert Slijkhuis muzikale begeleiding

Liedboekkoor o.l.v. Ina Bosscher



Vandaag is de 1e collecte bestemd

voor de

Voedselbank Hardenberg-Ommen. 



De Voedselbank geeft bijna 300 pakketten per week 
uit aan mensen die financieel in de problemen zijn 
gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Het voedsel wordt verzameld bij 
producenten en winkeliers. Ook zijn er scholen, 
kerken, verenigingen en particulieren 
die inzamelingsacties organiseren en/of geld 
doneren. Doet u mee?       Van harte aanbevolen! 

De Diaconie.



Meld je aan als medewerker voor de 
Vakantie Bijbel Week Hardenberg in de 

voorjaarsvakantie 2019 !

Medewerkers 
avond is op 

woensdagavond 
6 februari 2019, 
om 19.30 uur in 
het Greijdanus

College. 
Iedereen is van 
harte welkom !!



ONZE AANSTAANDE ACTIVITEITEN:

De reeds gestarte activiteiten (zie website)gaan gewoon door,

- Het Publieksdebat ,“Winkels open op zondag?!”, 

wordt gehouden op 28 januari 2019, locatie: LOC, Parkweg; 
start 19.45 uur;

Inloop vanaf 19.30 uur; Toegang gratis; koffie/thee à € 1,50!

- de workshop ‘Meditatieve dans’ is op 29 januari 2019; 

20.00 uur; De Schakel 

Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

http://www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in


Welkom



Aansteken 
Paaskaars

Door Yinthe Mensen 

Lise Zandman
leest het 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  (staande)  is 

lied 513

“ God heeft het eerste woord ”











Stil gebed



We zingen

Bemoediging en groet:

(van Sela) 

eerste keer:  koor; 
tweede keer: allen



KOOR

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

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



ALLEN

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

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



We gaan bidden 

daarna zingen we

“Ongestraft mag liefde bloeien”

Melodie:  Wat de toekomst brengen moge



1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht. 



2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.



3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.



We wensen elkaar 
goede wensen voor 2018 

mét een handdruk!

We gaan zitten



Rond de bijbel en het thema

Gebed bij de opening van de bijbel

Rond de bijbel en het thema

Gebed bij de opening van de bijbel



TOZ
gaan naar hun ruimte



Kinderverhaal: door Bart 

“Twaalfjarige Jezus in de tempel”



De twaalfjarige 
Jezus

Kijkbijbel



























Wij zingen:

“Wij gaan voor even uit elkaar”



1.Wij gaan voor e-ven uit elkaar
En delen nu het licht
Dat licht verteld ons iets van God
Op hem zijn wij gericht

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



Lezing: 

Deuternomium 6 

uit Bijbel in gewone taal; 

Frederik leest met ons….



Israël moet de Heer liefhebben

4Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister 

goed. De Heer, onze God, is de enige 

God! 5Houd van hem met je hele hart, met 

je hele ziel, en met al je kracht. 
6Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer 
geven. 



Onthoud ze goed, vergeet ze niet! 7Zorg 
ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. 
Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je 
naar bed gaat en als je weer opstaat.
8Schrijf de regels op en bewaar ze goed. 
Schrijf ze op een band die je om je arm 
doet. En schrijf ze op een band die je om je 
voorhoofd draagt. 9Schrijf de regels ook op 
de deurposten van je huis, en op 
de poorten van de stad.



Zingen: lied 320

“ Wie oren om te horen heeft “

. 











Lezing door Evert: uit Lucas 2 

21Een week later werd het kind besneden. 
Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat 
was de naam die de engel genoemd had, 
nog voordat Maria zwanger was. 22Jozef en 
Maria namen Jezus mee naar de tempel in 
Jeruzalem. Het was veertig dagen na de 
bevalling. Want zo lang duurt het voordat 
een vrouw na een bevalling weer rein is. 
Dat staat in de wet van Mozes.



Jozef en Maria brachten Jezus naar de    
tempel om hem aan God te laten zien. 

23Want in de wet van God staat: 
“Elk eerste kind dat een jongen is, is voor
God.”

24Ook brachten ze een offer aan God. 
Want in de wet staat: 

“Breng als offer twee tortelduiven of twee        
gewone jonge duiven.”



Zingen 512: 1-5

“O Jezus, hoe vertrouwd en goed“













Overdenking

Leren (met plezier!)





Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is 
de enige God! 5Houd van hem met je hele hart, met 
je hele ziel, en met al je kracht. 
6Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. 
Onthoud ze goed, vergeet ze niet!
7Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf 
ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat 
en als je weer opstaat.
8Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze 
op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op 
een band die je om je voorhoofd draagt.



Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze 
op een band die je om je arm doet. En schrijf ze 
op een band die je om je voorhoofd draagt.



Lucas en de méns Jezus

• Geboorte
• 8e dag besneden
• 40e dag naar de tempel (reiniging en wijding)
• Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer 

hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, 
naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide 
op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; 
Gods genade rustte op hem. 

• Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest
naar Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, 
maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.



17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid 
geworden, en daardoor kunnen we op de 
dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, 
want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn 
we als Jezus.

18De liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit, want angst 
veronderstelt straf. In iemand die angst kent, 
is de liefde geen werkelijkheid 
geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons 
het eerst heeft liefgehad.



Zingen: 

‘k Stel mijn vertrouwen….. 

(canon met koor)



‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k  Zie naar Hem op en weet Hij is mij 

steeds nabij. 



Bevestiging Marjan de Vries tot ouderling





Vraag aan de mensen in de gemeente

Lieve mensen van wijkgemeente Baalder,  

nu Marjan tot  ouderling  bevestigd is, 

beloven jullie haar te aanvaarden, haar 

te omringen met jullie meeleven,



haar te dragen in uw gebeden 

en met haar 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!



Zingen: 975 1 (k), 2 (a) en 3 a

“Jezus roept hier mensen samen”



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



Gebeden



1-ste: Voedselbank Hardenberg

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoud



Vandaag is de 1e collecte bestemd

voor de

Voedselbank Hardenberg-Ommen. 



Journaal





Uw stem kan worden ingevuld via 
www.pknbaalder.nl/top2000

U kunt stemmen tot uiterlijk 27 januari

Stemformulieren 
liggen achter in de 
kerk

of

http://www.pknbaalder.nl/top2000




Morgenavond……



Onze slotzang    (staande) 

Opwekking 602



koor

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



Allen: 

In Jezus naam, In Jezus naam,
In Jezus naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



Allen 

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou



3 x Amen



“Even na praten….…”

Onder het genot van een kop 

koffie, thee of limonade!

Iedereen 

een goede zondag 

gewenst!
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix3ObeyJnSAhVEWBoKHdOgAPgQjRwIBw&url=https://www.mainsales.nl/23699/kunststof-limonade-glas-200cc-bedrukt.htm&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNErN7r7NuOrm16jUwX-RnzZYU4hlg&ust=1487504591161555

