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Welkom!
”Wat een rijkdom!!



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Kinderen en leerkrachten 
van de Elzenhof

De-Nu-Je-Onderwegband

Organist: Bert Slijkhuis

Voor de dienst: Muziek



Welkomstwoord





Aansteken
van de

Paaskaars 
en gedicht.



Gedicht

Mooie kaars ik steek jou aan
Om samen even stil te staan

Bij het groeien van de dingen
Laten we er van leren en samen over 
zingen



Zingen: Lied 288







Wij bidden in stilte.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here God

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Hij laat ons mensen niet in de 
steek

Allen:

Hij blijft ons altijd trouw.



Vg:

De Heer zij met jou en met u

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Drempel gebed

“Met mijn handen samen”







Rond de Bijbel,
Rond het altijd weer mooie verhaal



Bidden samen met

Juf Nicole 



Zingen;

Dank U wel….



Dank U wel voor de sterren en de 
maan
dank U wel voor het groeien van het 
graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij



Dank U wel voor de bloemen in het 
gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij



Dank U wel voor de wolken en de 
wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder 
kind
dank U wel want U bent zo heel 
dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt 
voor mij



Zullen we kijken naar de bolletjes 
en hoe mooi ze groeperen











Zingen;

De kleuters zingen;

“Bollebol”



Diep in de grond zit een bol
Een bollebollebolle, dikke bol.
Zijn stengel kruipt naar boven.
Naar de zonnezonnezonne, warme 
zon.



Langer,langer,langer groeien
en opeens een knop !
O, wat gaan die bloeien, bloeien.
Iedereen bloeit op.
Kracht, wat een kracht.
Had je dat gedacht?



Hoog in de boom zit een rups.
Een bollebollebolle, dikke rups.
Hij eet van alle blaadjes.
Eet zich tonnetonnetonne rond.
Maar opeens is rups verdwenen.



Hij is een cocon.
Plop, daar komt een vlugge vlinder.
Die vliegt naar de zon.
Kracht, wat een kracht.
Had je dat gedacht?



Wij lezen samen met: 
Juf Ina over

Martha en Maria



38 Jezus en zijn leerlingen gingen 
verder, en kwamen bij een dorp. Daar 
woonde een vrouw die Jezus 
uitnodigde om bij haar thuis te 
komen. Ze heette Marta, 39en haar zus 
heette Maria. Maria ging bij de Heer 
zitten en luisterde aandachtig naar 
zijn woorden. 



40Maar Marta was druk bezig met de 
zorg voor het eten en drinken. Ze 
vroeg aan Jezus: ‘Heer, mijn zus laat 
mij alles alleen doen. Dat kan toch 
niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet 
komen helpen.’



41 Toen zei de Heer tegen haar: 
‘Marta, Marta, maak je toch niet altijd 
zo veel zorgen! 42 Er is maar één ding 
echt belangrijk: dat je luistert naar 
mijn woorden. Maria heeft dus de 
goede keuze gemaakt. Mijn woorden 
zullen altijd bij haar blijven.’



Zingen;

Martha, Martha



Martha, Martha
Leg je bezem neer
Al dat werken komt een and're keer
Martha, Martha
Altijd in de weer
Kies het beste deel
Luister naar de Heer



Ik moet werken, bezig zijn
Want dat vindt de Heer zo fijn
Nee, zegt Jezus, wees nou stil
Luister eerst naar wat Ik wil

Martha, Martha...



Ik moet werken, steeds maar weer
Want dat doe ik voor de Heer
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis
Weet je wat belangrijk is?

Martha, Martha...



Martha, Martha
Leg je bezem neer
Al dat werken komt een and're keer
Martha, Martha
Altijd in de weer
Kies het beste deel
Luister naar de Heer





Broer Lazarus komt vertellen over 
Martha en Maria en Jezus



Zingen: 

Lied 216









Stil gebed afgesloten met;
“Onder Vader”



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)



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



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



Collecte

1e; Binnenlandsdiac Knel 
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds





Slotlied: 

Ik ben….



Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht



Refrein:
Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet



Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal



Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed



Refrein:
Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet



Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal



Refrein:
Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet



Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal



Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem



dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!



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!!


