
Baalderdienst
Zondag 24 november 2018



In deze dienst gedenken we de mensen 
die in het afgelopen kerkelijk jaar 

overleden zijn en noemen we hun namen 
met respect en liefde

Met kleine kaarsjes gedenken we allen 
van wie we houden die al eerder zijn 

gestorven. Maar hun namen bewaren we 
in ons hart.



Thema:
“Je naam wordt nooit vergeten”



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Liedboekkoor o.l.v. 

Ina Bosscher

Piano: Bert Slijkhuis

Viool: Annet van de Wetering

Fluit: Jacqueline Sybesma



Zingen: 
Lied 756



















Zingen: 
Lied 769

1, 2, 4 en 6



















Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door

Cato



Gedicht wordt voorgelezen door 
Malenthe

Vandaag steken wij de Paaskaars aan. Wij 
geloven dat Jezus uit de dood is 
opgestaan.
Hij heeft ons beloofd: zie Ik maak alle 
dingen nieuw.
Wij hopen en vertrouwen: Hij laat ons 
niet in de steek.



Zingen: 
23c

1, 4 en 5 allen
2 en 3 koor



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Stil gebed & 
Bemoediging en groet













Gebed bij de 
opening van de 

bijbel



Verhaal Mirjam over Openbaring 21
Kinderen en TOZ

gaan naar hun ruimte













Zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar









Gerda lees met ons uit de bijbel:
Genesis 41: 1-5



1 Twee volle jaren later kreeg de farao 
een droom. Hij droomde dat hij aan 
de Nijl stond. 2 Toen zag hij zeven koeien 
uit de Nijl komen; het waren mooie 
koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze 
gingen grazen in het oevergras. 3 En kijk, 
daar kwamen weer zeven koeien uit het 
water; die waren lelijk en mager. Ze 
voegden zich bij de andere koeien aan de 
oever van de rivier.



4 En die lelijke, magere koeien aten de 
zeven mooie, vette koeien op. Hierna 
werd de farao wakker. 5 Maar hij viel weer 
in slaap en kreeg voor de tweede keer 
een droom. Zeven mooie, rijpe korenaren 
schoten op uit één halm. 6 Toen schoten er 
zeven andere aren op; die waren iel en 
door de oostenwind verschroeid.



7 En die armetierige aren slokten de zeven 
rijpe, volle aren op. De farao werd wakker 
en besefte dat hij alles had gedroomd. 
8 De volgende morgen was hij hevig 
verontrust. Daarom ontbood hij alle 
magiërs en geleerden van Egypte en 
vertelde hun wat hij had gedroomd. Maar 
er was niemand die hem de droom kon 
uitleggen.



9 Toen zei de opperschenker: ‘Dit brengt 
mij ertoe, farao, u eraan te herinneren dat 
ik eens een vergrijp had gepleegd. 10 U was 
woedend op mij en op een van uw andere 
dienaren, de opperbakker, en liet ons 
vastzetten in de gevangenis van de 
commandant van de lijfwacht. 11 Op een 
nacht kregen de bakker en ik allebei 
een droom, ieder een droom met een 
eigen betekenis.



12 Er was daar ook een jonge Hebreeër, 
een slaaf van de commandant van de 
lijfwacht. Toen we hem onze dromen 
vertelden, legde hij ze uit; hij gaf ons 
allebei de verklaring van onze droom. (….) 



14 Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij 
hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit 
de kerker gehaald, hij werd geschoren en 
kreeg schone kleren aan. Toen hij voor 
de farao verscheen, 15 zei deze tegen hem: 
‘Ik heb een droom gehad en niemand kan 
hem uitleggen. En nu heb ik over u horen 
zeggen dat u een droom maar hoeft te 
horen of u kunt hem verklaren.’



16 Jozef  antwoordde: ‘Dat is niet aan mij, 
maar misschien geeft God een uitleg die 
gunstig is voor de farao.’ 17 Toen deed 
de farao hem zijn verhaal. (……)



25 Jozef  zei tegen de farao: ‘U hebt 
tweemaal hetzelfde gedroomd, farao, en 
God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat 
doen. 26 Die zeven mooie koeien zijn zeven 
jaren, en die zeven mooie korenaren zijn 
ook zeven jaren: het is een en 
dezelfde droom.



27 De zeven magere, lelijke koeien die 
daarna tevoorschijn kwamen, staan ook 
voor zeven jaren, net zoals de zeven lege 
aren die door de wind verschroeid waren: 
er zullen zeven jaren van hongersnood 
komen. 28 Het is, farao, zoals ik u daarnet 
zei: God heeft u laten zien wat hij gaat 
doen. 29 Er komen zeven jaren waarin er in 
heel Egypte grote overvloed zal zijn.



30 Daarna volgen zeven jaren van 
hongersnood. Dan zal niemand zich nog 
iets herinneren van de overvloed die er 
in Egypte was. De hongersnood zal het 
land te gronde richten 31 en zo erg zijn dat 
er van de eerdere overvloed niets meer te 
bespeuren valt. 32 Dat u deze droom 
tweemaal hebt gekregen, betekent dat 
Gods besluit vaststaat en dat hij het 
binnenkort gaat uitvoeren.



33 U zou er daarom goed aan doen, farao, 
een verstandig en wijs man te zoeken en 
het bestuur over Egypte aan hem toe te 
vertrouwen. 34 Ook zou u krachtige 
maatregelen moeten nemen. Ik raad u 
aan in het hele land opzichters aan te 
stellen en tijdens de zeven jaren van 
overvloed een vijfde te vorderen van wat 
het land opbrengt.



35 Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in 
de goede jaren die straks aanbreken, 
moet worden verzameld. U moet erop 
toezien dat er in de steden graan wordt 
opgeslagen, en dat graan moet zuinig 
worden bewaard. 36 Uit die 
voedselvoorraad kan het land dan putten 
in de zeven jaren van hongersnood die het 
te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet 
van honger om te komen.’



37 Zowel de farao als zijn dienaren vonden 
dit een goed voorstel. 38 ‘Zouden we ooit 
iemand kunnen vinden als deze man, 
iemand die zo vervuld is van Gods geest?’ 
zei de farao tegen hen. 39 Toen richtte hij 
zich weer tot Jozef: ‘Aangezien God u dit 
allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast 
niemand die zo verstandig en wijs is als u.



40 U vertrouw ik het bestuur van mijn 
paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat 
u beveelt. Alleen door de troon zal ik 
boven u staan.’ 41 Hij vervolgde: ‘Hierbij 
geef ik u het gezag over heel Egypte,’



Zingen: 
166a

1 koor
2, 3 en 4 allen



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



“Je naam wordt nooit vergeten”

Overdenking



Zingen: 
729

1 en 3 koor
2 en 4 allen



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Kinderen
mogen weer naar hun ouders



We gedenken de mensen die in het 
afgelopen jaar zijn gestorven in het Licht 

van Gods trouw 



Op 23 december 2018 is

Ingrid Gretha 
Valkman-van Dijk

op 80 jarige leeftijd 
overleden.



Op 22 januari 2019 is

Jacob Pieter Nauta

op 91 jarige leeftijd 
overleden.



Op 9 februari 2019 is

Evertje Tieman

op 70 jarige leeftijd 
overleden.



Op 11 februari 2019 is

Arend van Raalte

op 73 jarige leeftijd 
overleden.



Op 11 mei 2019 is

Hendrika Gerritdina
de Boer

op 85 jarige leeftijd 
overleden.



Op 30 juli 2019 is

Pleun van den Heuvel

op 76 jarige leeftijd 
overleden.



Op 9 augustus 2019 is

Johannes Hutten

op 67 jarige leeftijd 
overleden.



Op 13 september 2019 is

Neeltje Maria 
Kerkhof-Wander

op 87 jarige leeftijd 
overleden.



Zingen: 
730

1 en 2











We krijgen de gelegenheid naar voren te 
komen en kaarsen te ontsteken voor 

mensen die we nog steeds missen en van 
wie we vertrouwen dat ze veilig bij God 

zijn.

Tijdens de kaarsjes zingt het koor, maar 
wij mogen meezingen….



Als alles duister is, ontsteek dan een licht in ons 
dat nooit meer dooft, licht dat nooit meer 
dooft…

Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons elven,

Open mijn hart voor uw liefde, o Heer
O Vader in uw handen, beveel ik nu mijn geest.
O Vader in uw handen, beveel ik nu mijn geest.



We gaan danken en voorbeden



Collecte
1e; Hospice Hardenberg
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Slotzang:
Opwekking 770



KOOR

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



ALLEN

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



ALLEN

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



ALLEN

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



ALLEN

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



ALLEN

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.



KOOR

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Uitzending en de Zegen



Koor zingt:
Lied 746
Sion mijn 
Vaderland



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 8 december!


