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Voor de dienst zingen: 
Breng ons samen





















Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door

Lisa Zandman



Gedicht wordt voorgelezen door 
Rewolt Visscher

Wij steken weer de Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is opgestaan.
Hij houdt van ons, van groot tot klein.
Voor Hem hoeven wij ons niet anders voor 
te doen dan zoals we zijn.



Zingen: 
791

1, 2 en 3









Stil gebed











Drempelgebed
Zingen: 

Opwekking 488















Gebed bij de 
opening van de 

bijbel



Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!

Kinderen



Zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar









Lezing uit de bijbel
door Frederik:

Genesis 27: 1-27 , 41-45



1 Toen Isaak oud geworden was en zijn ogen zo zwak 
waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij 
Esau bij zich, zijn oudste zoon. ‘Mijn zoon,’ zei hij. 
‘Wat wilt u mij zeggen?’ vroeg Esau. 2 Toen zei Isaak: 
‘Luister, ik ben oud, iedere dag kan voor mij de 
laatste zijn. 3 Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker 
en je boog, ga het veld in en schiet een stuk wild 
voor me. 4 Maak dat voor me klaar zoals ik het lekker 
vind en breng me dat te eten; het zal mij de kracht 
geven om je te zegenen voordat ik sterf.’



5 Rebekka had gehoord wat Isaak tegen zijn 
zoon Esau zei, en nadat Esau eropuit was 
getrokken om een stuk wild voor zijn vader te 
schieten, 6 zei ze tegen haar zoon Jakob: 
‘Luister, ik hoorde je vader tegen je broer 
zeggen: 7 “Maak een lekker maal van 
wildbraad voor me klaar en breng me dat te 
eten, want ik wil je voor mijn dood zegenen 
met de HEER als getuige.”



8 Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon. 9

Ga naar de kudde en zoek twee malse bokjes 
voor me uit. Die maak ik dan voor je vader 
klaar zoals hij het lekker vindt. 10 Daarna breng 
jij ze je vader te eten, en dan zal hij jou voor 
zijn dood zegenen.’ 11 Jakob wierp tegen: 
‘Maar Esau is toch helemaal behaard, terwijl ik 
juist een gladde huid heb! 12 Misschien raakt 
vader me aan, dan zal hij me een bedrieger 
vinden en breng ik een vloek over me in plaats 
van zegen.’



13 Maar zijn moeder zei: ‘Die vloek moet mij 
dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg 
en ga die bokjes voor me halen.’ 14 Dus ging hij 
ze halen en bracht ze naar zijn moeder, en zij 
maakte ze klaar zoals zijn vader het lekker 
vond. 15 Toen pakte Rebekka kleren van haar 
oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon 
vinden, en die liet ze haar jongste zoon Jakob 
aantrekken. 



16 En over zijn handen en over zijn gladde hals 
trok ze het vel van de bokjes. 17 Hierna 
overhandigde ze Jakob het smakelijke gerecht 
dat ze had klaargemaakt, met brood erbij.
18 Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, 
mijn zoon,’ zei Isaak, ‘wie ben je?’ 19 Jakob 
antwoordde zijn vader: ‘Ik ben Esau, uw 
eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me 
hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet 
van wat ik heb geschoten; dat zal u de kracht 
geven om mij te zegenen.’



20 ‘Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn 
zoon!’ zei Isaak. En hij antwoordde: ‘Doordat 
de HEER, uw God, alles zo gunstig voor me liet 
verlopen.’ 21 Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom 
eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan 
voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of 
niet.’ 22 Jakob kwam dichter bij zijn vader staan 
en deze betastte hem. Het is Jakobs stem, 
dacht hij, maar het zijn Esaus handen. 



23 Omdat Jakobs handen even behaard waren 
als die van zijn broer Esau, herkende Isaak hem 
niet en dus zegende hij hem. 24 ‘Ben je echt 
mijn zoon Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’ 
antwoordde Jakob. 25 Toen zei hij: ‘Zet het 
wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan 
kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te 
zegenen.’ Jakob zette het dichter bij hem en 
Isaak at ervan. Ook bracht hij hem wijn, en hij 
dronk ervan. 



26 Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens 
dichterbij, mijn zoon, en kus me.’ 27 Hij kwam 
dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak 
zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem 
uit: (…..)



41 Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn 
vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: 
Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw 
om mijn vader breken aan, dan vermoord ik 
Jakob. 42 Toen Rebekka vernam wat haar 
oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar 
jongste zoon Jakob bij zich komen. ‘Luister,’ zei 
ze, ‘je broer Esau zint op wraak, hij wil je 
vermoorden. 



43 Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon: vlucht 
onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. 
44 Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van 
je broer bedaard is. 45 Ik zal je laten terughalen 
als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat 
je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op 
een en dezelfde dag van jullie beiden laten 
beroven?’



Zingen: 
991

1, 2 en 3









Volhouden ten koste van…
Overdenking



Zingen: 

Lauren Daigle
- You say….



I keep fighting voices in 
my mind that say I'm not
enough

Every single lie that tells
me I will never measure
up
Am I more than just the
sum of every high and
every low?
Remind me once again
just who I am, because I 
need to know (ooh oh)

Ik blijf vechten tegen 
stemmen in mijn hoofd, 
die zeggen dat ik niet 
genoeg ben;

Tegen iedere leugen die 
me vertelt, dat ik nooit 
écht voldoe.

Ben ik meer dan de som 
van de hoogten en 
diepten die ik bereik?

Herinner me weer aan wie 
ik ben, omdat ik het nodig 
heb dat te weten



You say I am loved when I 
can't feel a thing

You say I am strong when I 
think I am weak

You say I am held when I 
am falling short

When I don't belong, oh 
You say that I am Yours

And I believe (I), oh I 
believe (I)

What You say of me (I)

I believe

U zegt dat ik geliefd ben, 
ook als ik niks voel.

U zegt dat ik sterk ben, als 
ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik word 
omarmd als ik 
tekortschiet.

Als ik nergens bij hoor 
zegt U dat ik van U ben.

En ik geloof, ik vertrouw 
wat U over mij zegt.

Ik geloof!



The only thing that
matters now is everything
You think of me

In You I find my worth, in 
You I find my identity, 
(ooh oh)

Het enige dat nu telt is 
alles hoe U over me 
denkt.

In U vind ik mijn waarde, 
in U mijn identiteit.



You say I am loved when I 
can't feel a thing

You say I am strong when I 
think I am weak

You say I am held when I 
am falling short

When I don't belong, oh 
You say that I am Yours

And I believe (I), oh I 
believe (I)

What You say of me (I)

I believe

U zegt dat ik geliefd ben, 
ook als ik niks voel.

U zegt dat ik sterk ben, als 
ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik word 
omarmd als ik 
tekortschiet.

Als ik nergens bij hoor 
zegt U dat ik van U ben.

En ik geloof, ik vertrouw 
wat U over mij zegt.

Ik geloof!



Taking all I have and now
I'm laying it at Your feet

You have every failure 
God, and You'll have every
victory, (ooh oh)

Alles wat ik heb leg ik aan 
Uw voeten,

U hebt iedere mislukking 
én U hebt elke 
overwinning!



You say I am loved when I 
can't feel a thing

You say I am strong when I 
think I am weak

You say I am held when I 
am falling short

When I don't belong, oh 
You say that I am Yours

And I believe (I), oh I 
believe (I)

What You say of me (I)

I believe

U zegt dat ik geliefd ben, 
ook als ik niks voel.

U zegt dat ik sterk ben, als 
ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik word 
omarmd als ik 
tekortschiet.

Als ik nergens bij hoor 
zegt U dat ik van U ben.

En ik geloof, ik vertrouw 
wat U over mij zegt.

Ik geloof!



Oh I believe (I), yes I 
believe (I)
What You say of me (I)
Oh I believe (oh)

Ik geloof, ik vertrouw,

wat U over mij zegt!

Ik geloof!



De bevestiging van 
Wilma Wendt



Vraag aan de gemeente

Lieve mensen van wijkgemeente Baalder,  

nu Wilma uit jullie midden 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?

Antwoord: Ja, van harte



Zingen: 
973; 1, 2, 3 en 4











We gaan danken en voorbeden



HET BAALDER

JOURNAAL



Volg ‘Zin in - Hardenberg’

op                   en blijf op de 

hoogte van alle 

activiteiten!



Boekbespreking 
‘Ongeneeslijk 

religieus’

1e avond: 

donderdag

17 oktober

De Esch, 20.00 u



Creatief
rond…

Een goed verhaal

1e avond: 17 okt, 20.00 uur, de Esch



Donderdag 17 oktober: 
Lezing ‘Vluchteling worden: 

wat betekent dat?’

De Schakel, 20.00 uur





Collecte
1e; Werelddiac. Voedseldag

Colombia
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Coldplay – Fix You



Slotzang:
Opweking 58
Vrede zij U…









Uitzending en de Zegen



Zingen:
Beautiful One





















Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 27 oktober!




