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Welkom!
”Deel je leven met God…, 

over bidden…”



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Liedboekkoor 

o.l.v. Ina Bosscher

Organist: Bert Slijkhuis

Voor de dienst: Muziek



Te zingen liederen in de dienst:

Lied 218

“Met mijn 
handen samen..”

“Wij gaan voor 
even uit elkaar”

Lied 685

Lied 906

Lied 900

Lied 1006

Lied 891



Welkomstwoord



Aansteken
van de

Paaskaars 
en gedicht.



Gedicht;

Kaars, jij mag branden in ons midden;
branden bij zingen en bij bidden:
God is hier.

Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je 
licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het 
zicht.



Zingen: 

Lied 218

1, 2, 4 & 5











Wij bidden in stilte.



Drempel gebed

“Met mijn handen samen”







Rond de Bijbel,

Rond het altijd weer mooie verhaal



Tieners Op Zondag  



Kinderverhaal
door Maureen



Zingen;

“We gaan voor even uit elkaar”



Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat  licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



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



Wij lezen: 
Genesis 5: 21-24 
NBG 51 en BGT

door Gina



Vertaling NBG ‘51
21 Toen Henoch 65 jaar oud was, 
kreeg hij Metuselach. 22 Daarna 
leefde hij nog 300 jaar. Henoch
leefde als een vriend van God. Hij 
kreeg nog meer kinderen.23 In totaal 
leefde Henoch 365 jaar. 24 Toen nam 
God hem weg. Henoch had geleefd 
als een vriend van God.



Vertaling BGT
21 Toen Henoch vijfenzestig jaar 
geleefd had, verwekte hij 
Metuselach. 22 En Henoch wandelde 
met God, nadat hij Metuselach
verwekt had, driehonderd jaar, en hij 
verwekte zonen en dochteren. 23 Zo 
waren al de dagen van Henoch
driehonderd vijfenzestig jaar.



24 En Henoch wandelde met God, en 
hij was niet meer, want God had hem 
opgenomen.



Marcus 1: 
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog 
helemaal donker was, stond hij op, 
ging naar buiten en liep naar een 
eenzame plek om daar te bidden.
36 Maar Simon en de anderen die bij 
hem waren, gingen hem vlug 
achterna,



37 en toen ze hem gevonden hadden 
zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is 
naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: 
‘Laten we ergens anders heen gaan, 
naar de dorpen hier in de omtrek, 
zodat ik ook daar het goede nieuws 
kan brengen. Daarvoor ben ik 
immers op weg gegaan.’



Zingen: 

Lied 685

1 & 3 Koor

4 & 5 Allen



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Wij lezen: 
Mattheüs 6
door Gerda



7 Bij het bidden moeten jullie niet 
eindeloos voortprevelen zoals de 
heidenen, die denken dat ze door 
hun overvloed aan woorden 
verhoord zullen worden.8 Doe hen 
niet na! Jullie Vader weet immers 
wat jullie nodig hebben, nog vóór 
jullie het hem vragen.



9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.



12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het 
kwaad.



Zingen: 

Lied 906

1 & 6 Koor

5 & 8 Allen



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



OVERDENKING



Drie elementen

• De stilte, de binnenkamer

• “Vader” en “de wandeling”

• “wederzijdse beïnvloeding”





Zingen;

Lied 900



1ste keer





2de keer





3de keer





4de keer





5de keer





6de keer





7de keer





GEDICHT; “In mijn hart”
Mijn God,
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem  niet verheffen
om met u te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,



U hoort me reeds,
want U bent in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken 
heb ik geen vleugels nodig.
Ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen van een zo hoge 
Gast.



8ste keer





9de keer





10de keer





Stil gebed afgesloten met;
“Onder Vader” Lied 1006

















Collecte

1e; Diaconie
2de; Kerk
3de; Zending



Missionaire specialisatie



Slotlied: 

Lied 891















Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!

Een fijne week.

Graag tot weerziens op 9 oktober als er 
een doopdienst is!!


