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Thema;

“Inspiratie…, waar ben jij voor 
gebakken?”



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 216

Lied 139B

Lied 8B

Lied 981

Lied 371

Lied 428



Welkomstwoord



Zingen: Lied 216









Aansteken van de
Paaskaars 

&
Lezen van het gedicht



Gedicht

Vandaag beginnen wij een nieuw seizoen.
Er is ook dit jaar weer heel veel te doen.
Als God ons zegent gaan wij weer van 
start.
Aan Zijn Licht en liefde warmen wij ons 
hart.



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here onze God.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Hij heeft ons mensen gemaakt 
met talenten

Allen:

Naar ieder van ons gaat Zijn 
liefde uit.



Vg:

De Heer zij met jou, met u.

Allen:

Ook met u zij de Heer.



We gaan elkaar begroeten, en maken 
even kennis met de mensen die we 

niet (zo goed) kennen. Is iemand 
nieuw…., dan heten we die welkom!



We gaan Bidden en zingen 
daarna een lied



Zingen: Lied 139B















Rond de bijbel en 
het thema

Een kort verhaal en 
een filmpje…..

20170910 Movie Boesenkool.mp4


Gebed



Tieners Op Zondag



Kinderverhaal



Lezing 1;

Genesis 2 

door Evert



In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel 
maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele 
struik en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de HEER, had het nog niet laten 
regenen op de aarde, en er waren geen mensen 
om het land te bewerken; 6 wel was er water dat 
uit de aarde opwelde en de aardbodem overal 
bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. 
Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem 
levensadem in de neus. Zo werd de mens een 
levend wezen.



8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een 
tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had 
gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen 
opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met 
heerlijke vruchten. In het midden van de tuin 
stonden de levensboom en de boom van de kennis 
van goed en kwaad.



10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin 
bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote 
stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt 
om heel Chawila heen, het land waar goud 
gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is 
uitstekend, en er is daar ook balsemhars 
en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die 
stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier 
heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De 
vierde ten slotte is de Eufraat.
15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin 
van Eden, om die te bewerken en erover te waken



Zingen: Lied 8B













Overdenking….
Inspiratie… Waar ben jij voor 

gebakken?



Geen luilekkerland…

• Bewerken en bewaren

• Ebed=bewerken=dienen!

• Sjamar=bewaren=geboden bewaren!



Wij???

• Wij zijn kwetsbare mensen, adam-adamah

• Wij zijn geliefde mensen: de kus!

• Wij zijn geroepen het goede te genieten!

• Wij kunnen de tuin mooier maken!

• De zin en glans van het leven!



Zingen: Lied 981













Dankgebed & Voorbeden

Stil gebed

afgesloten met;
“Onder Vader” 

Lied 371



















Collecte

1e; Diaconie
2de; Jeugdwerk/JOP
3de; Zending



HET 
JOURNAAL



Waar generaties elkaar ontmoeten 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk, gelooft in een kerk waar generaties 
niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks 
leven komen jongeren en ouderen elkaar 
regelmatig tegen en vinden er interessante 
ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de 
kerk geen of weinig contact tussen jonge 
en oudere generaties. 



JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk 
waardevolle ontmoetingen tussen jong en 
oud tot stand te brengen. 
JOP doet dat met kennis, inspiratie en een 
netwerk om ervaringen en activiteiten uit 
te wisselen.
Deze zondag is de diaconale collecte dan 
ook bestemd voor dit doel. 









Slotzang: 
Lied 428

3X



1ste





2de





3de





Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!

Een fijne week.

Graag tot weerziens op 24 september!


