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Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Nu je Onderweg Band



Voor de dienst:
U kent mij als geen ander

God kent jou vanaf het begin









Te zingen liederen in de dienst:
Juicht, want Jezus 

is Heer
139b LVK
Lied 906

Handen heb je..
‘k Stel mijn 
vertrouwen

De kracht van uw 
liefde



Welkomstwoord



Aansteken
van de

Paaskaars 
en gedicht 
door Hugo



Gedicht

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.





Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van 
Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.



Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.



Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.



Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van 
Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.



Wij bidden in stilte.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen:

Hij heeft hemel en aarde gemaakt 



Vg:

Hij laat ons nooit in de steek

Allen:

Hij is blij als wij mensen 
bloeien on der de zon van zijn 
liefde



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.













Woorden over

“bloeien als mensen”

Galaten 
5:22-23



22Maar de vrucht van de Geest 
is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, 
geloof,23zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft





Streel Gij met uw stralen, God van licht 
en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht 
buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.



Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en 
leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw 
wezen,
dat Ge_in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.



Op Zondag



Een heel klein pitje….



Wordt een grote bloem in de zon…



Kinderen naar voren



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







Handelingen 2: 42-47

Door Els



41Veel mensen geloofden Petrus en lieten 
zich dopen. Er kwamen die dag ongeveer 
drieduizend gelovigen bij. 42Alle gelovigen gingen 
met elkaar om als mensen van één familie. Ze 
kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze 
kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om 
met elkaar het brood te delen.

43De apostelen deden veel wonderen, en 
iedereen was diep onder de indruk.



De gelovigen delen alles samen
44Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze 
deelden alles wat ze hadden. 45Ze verkochten hun 
bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen 
die het nodig had.46Elke dag kwamen ze naar de 
tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden 
ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en 
iedereen was even belangrijk. 47Ze eerden God, 
en het hele volk had veel waardering voor hen.
Elke dag kwamen er meer mensen bij die door 
God gered waren.





Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet

Refrein:  
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt

Refrein:  
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan

Refrein:  
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is

Refrein:  
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is

Refrein:  
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen



Overdenking

Bloei in de kerk…..



Rode draden in levendige kerken

• Bewust van de omgeving én dienstbaar daar

• Bewust dat God je drijfveer is!

• Geloof “eigen gemaakt” op natuurlijke manier



Handelingen 4 pijlers

• Uitleg en gesprek over Jezus

• Bidden

• Gemeenschap/verbondenheid

• Breken van brood



Waar we goed in zijn! Bloei in de kerk!

• De onderlinge verbondenheid

• Toenemende bewustwording van wáár we 
kerk zijn en daar dienstbaar



Waar we in kunnen groeien: groei in 
de kerk!!

• Praten over

• Angsten erkennen:

- afwijzing…

- Kwetsen….

- Niet goed genoeg weten enz.



Op een ontspannen manier

• Bewust worden van rol van God nú al in je 
leven. Bloei in je leven!!!

• Vruchten van de Geest: liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing



Op een ontspannen manier dus…





‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 
God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet Hij is mij 
steeds nabij. (3x)



Gebeden

met gezongen Onze Vader 371



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



Onze Vader in de hemel

geef ons daaglijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig 
zijn



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

Amen, amen.



Inzameling

1e; Kindercentrum Hope & 
Dreams Gini

2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Baalder

















Volgende dienst:



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!

Een fijne week.

Graag tot weerziens op 9 Juli!


