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Thema;

'verschillende godsdiensten: 
confrontatie en ontmoeting'



Hotel California gaat o.a. over;

• De lokroep van ambities en de dromen van een carrière als 
muzikant. Aanlokkelijk, maar het heeft ook zijn schaduwkant.

• Een metafoor voor de staat Califonië als toevluchtsoord.

• Hebzucht en geld, waarbij Tiffany verwijst naar de befaamde 
juwelierszaak en “Mercedes bends” een woordspeling is op 
Mercedes Benz.

• Het liedje gaat verder over de reis van onschuld naar ervaring, in 
het leven in het algemeen.

• Er wordt gezongen over de geest van de jaren 60, die halverwege 
de jaren zeventig als naïef werd gezien.

• Het luxueuze leven wordt hier bekritiseerd.

• Het gaat over gevangen zijn door je eigen roem en de excessen van 
het bestaan als rockster: seks, drank, drugs, veel te veel geld.



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Nu-je-onderweg-band 

Organist: Bert Slijkhuis

Voor de dienst: Muziek



Te zingen liederen in de dienst:

Lied 218

“Wij gaan voor 
even uit elkaar”

Lied 838

Lied 289

Opwekking 710



Welkomstwoord



Aansteken van de
Paaskaars 
door Cato 

&
Gedicht door Lenci



Gedicht wordt voorgelezen door Lenci

Wij steken telkens weer de Paaskaars aan.
Wij vieren weer dat Jezus is opgestaan.
Zijn licht geeft ons de kracht en moed.
Hij is het die ons met liefde begroet.



Zingen: Lied 218













Wij bidden in Stilte



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen:

die hemel en aarde gemaakt heeft



Vg:

Hij blijft ons altijd trouw

Allen:

Nooit laat Hij zijn wereld in de 
steek.



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Rond de Bijbel 
en het Thema



• 13 miljoen mensen

• 5 miljoen RK

• Ruim 3 miljoen NH

• Ruim 1 miljoen Gereformeerd (divers)

• Ongeveer 70% van de bevolking

• Op schoot bij een Moslim…

1970….



2017

• 17 miljoen mensen

• 2 miljoen PKN + overig gereformeerd

• 3,5 miljoen RK

• 32% van de bevolking

• 1 miljoen Moslims

• Wat betekent dat voor onze houding naar 
anderen….?



Gebed



Tieners Op Zondag



Kinderverhaal



1 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 ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



Lezing 1;

Petrus 3: 13-17 

door Ruth



13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich 
volledig inzet voor het goede? 14 Maar zelfs als u 
zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent 
u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang 
voor de mensen en laat u door niets in verwarring 
brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met 
heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die 
in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om 
u te verantwoorden.



16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, 
houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen 
die zich honend over uw goede, christelijke 
levenswandel uitlaten, zich schamen over hun 
laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, 
omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.



• De band speelt “Imagine…”



Overdenking 1;

Geloof onder de geloven en 
al die ruzies: confrontatie 

en ontmoeting



Bescheidenheid…

• Wat jij wilt dat jou de mensen doen, doe jij 
hen dat ook!

• Confucius o.a. én ook Islam

• Maar wij dus!!



Twee aspecten….

• Een grondrecht!: Ieder heeft het recht zijn 
godsdienst of levensovertuiging, individueel of 
in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid 
volgens de wet.

• Dat geldt ieder!



Twee aspecten

• Opnieuw de bescheidenheid!



Hoe wel?

• erken Christus als Heer en eer hem met heel 
uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die 
in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid 
om u te verantwoorden. 16Doe dat dan vooral 
zachtmoedig en met respect

• Gelijkwaardig én met respect én duidelijk voor 
je mening uitkomen…



Zingen: Lied 838

1 en 2











Lezing 2;

Johannes 14: 1-6 
door Bart



1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 
zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats 
voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan 
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie 
zijn waar ik ben.4 Jullie kennen de weg naar waar ik 
heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens 
waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 
weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij 
de Vader komen dan door mij.



Overdenking 2;

Dé waarheid……



De kerkenraad in gesprek…..



Twee elementen voor levende 
gemeente

• Waar wonen we en hoe kunnen we dienstbaar 
zijn?

• In wie geloven we en wat vraagt Hij van ons…

• Hoe kunnen we onbevangen over Hem 
spreken?



Weg, waarheid en leven…

• Weg: aan Jezus’ weg zie je wie God is! Kom je 
Hem op het spoor

• Waarheid over God: onvoorwaardelijke liefde!

• Wie die kent…., heeft het leven



Zingen: Lied 289

1 en 3











Dankgebed & Voorbeden

Stil gebed

afgesloten met;
“Onder Vader” 

Lied 371



















Collecte

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

Wendy zingt;
Beneath Your Beautiful van Emeli Sande



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

[Labrinth]
You tell all the boys no
Makes you feel good yeah
I know you're out of my league
But that won't scare me way out no
You've carried on so long
You couldn't stop if you tried it
You've built your wall so high
That no one could climb it
But I'm gonna try



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

Would you let me see beneath your beautiful
Would you let me see beneath your perfect
Take it off now girl, take it off now girl
I wanna see inside
Would you let me see beneath your beautiful tonight



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

[Emeli Sande]
You let all the girls go
Makes you feel good, don't it?
Behind your Broadway show
I heard a voice say please don't hurt me
You've carried on so long
You couldn't stop if you tried it
You've built your wall so high
That no one could climb it
But i'm gonna try



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

Would you let me see beneath your beautiful
Would you let me see beneath your perfect
Take it off now boy, take it off now boy
I wanna see inside
Would you let me see beneath your beautiful tonight
Ohhh, Tonight

See beneath, See beneath,
I...Tonight
I...



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

[Labrinth/Emeli Sande]
I'm gonna climb on top your every top
I'll hold your hand and you'll, you'll jump right out
We'll be falling, falling
But that's okay
Cause I'll be right here
I just wanna love



Beneath Your Beautiful
Emeli Sande

Would you let me see beneath your beautiful
Would you let me see beneath your perfect
Take it off now girl, take it off now girl
Cause I wanna see you say
Would you let me see beneath your beautiful tonight
Tonight, see beneath your beautiful
Oh tonight, we ain't perfect, we ain't perfect
Would you let me see beneath your beautiful tonight...



Journaal…..

• De kerkenraad  ging 22 mei op pad en sprak 
over inspiratie van God





De 30- sloot  23 mei het seizoen lekker 
af!





Het eetcafé was 23 mei voor de tweede 
keer geopend. Er aten 21 mensen!!!!



Het eetcafé was 23 mei voor de tweede 
keer geopend. Er aten 21 mensen!!!!





Slotzang: 
Opwekking 710

(zegen mij…)



Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!



Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij.



Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Uitzending en zegen



Love Revolution
Hanne de Vries

The Son of man changed 
everything

He showed us love will 
always win

He fought with love instead 
of fear

His open arms are present 
here

De mensenzoon 
veranderde alles

Hij toonde ons dat liefde 
altijd wint

Hij streed met liefde in 
plaats van angst

Zijn open armen zijn hier 
bij ons



Love Revolution
Hanne de Vries

We are the God-begotten 
ones

He named us daughters, 
named us sons

We share the mystery of 
his plan

His revolution’s in our 
hands

Wij zijn de kinderen van 
God

Hij noemde ons dochter en 
zonen

Wij delen het mysterie van 
zijn plan

Zijn revolutie is in onze 
handen



Love Revolution
Hanne de Vries

We are a love revolution

A love revolution

Let’s rise again

In Christ we stand

Wij zijn een revolutie van 
liefde

Een revolutie van liefde

Laten we opstaan

We staan in Christus



Love Revolution
Hanne de Vries

Here we are, here we are, 
to surrender all

Our hope is in You alone

Here we are, here we are, 
to obey your call

We’ll follow You where You 
go

Hier zijn we, hier zijn we 
om ons helemaal over te 
geven

Onze hoop is alleen op U 
gevestigd

Hier zijn we, hier zijn we, 
om uw roep te 
gehoorzamen

We willen U volgen 
waarheen U maar gaat.



Love Revolution
Hanne de Vries

We need Jesus, more of 
Jesus

We need Jesus in our land

We hebben Jezus nodig, 
meer van Jezus

We hebben Jezus nodig in 
ons land.



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!

Een fijne week.

Graag tot weerziens op 4 juni!


