


Orde voor de Baalderdienst

op 

25 februari 2018

In sporthal De Kamp



Welkom



Aansteken van de
Paaskaars 

Door Ruben Mensen

Yinthe Mensen leest 
het gedicht



Het Licht verdrijft de 
duisternis,
omdat de Heer 
verrezen is.
Hij is Gods eeuwig 
liefdeswoord,
dat spreekt tot jou 
opdat je ’t hoort.  



Ons aanvangslied dat we staande 
zingen is:

“Vrede voor jou, hierheen 
gekomen.”



Allen: 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou en 
iedereen.



Koor: 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein,-

dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal wij leven voor elkaar.



Allen: 

U die ons kent, U die ons aanvoelt, 

U die de hele wereld draagt: 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt,-

tijd om te leven, kans om te zijn; 

een plek om nu en ooit 

gezien, aanvaard te zijn.



Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Heer onze God

A: Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt.



Vg: Liefdevol is Hij en trouw naar ieder 
mens.

A: Zijn genadige gulheid is er voor iedere 
mens.

Vg: De Heer zij met u, met jou

A: Ook met u zij de Heer.

We gaan weer zitten



Gebed, 

telkens omlijst met lied 833

(koor, gemeente doet mee)





Rond de bijbel 

Inleiding op het thema van 
de dienst



Gebed bij de opening van de bijbel
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Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte

Bart vertelt een verhaal voor de kinderen 



We zingen

“we gaan voor even uit 
elkaar “



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 door Karina.



11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee 
zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn 
vader: “Vader, geef mij het deel van uw 
bezit waarop ik recht heb.” De vader 
verdeelde zijn vermogen onder hen.
13Na enkele dagen verzilverde de jongste 
zoon zijn bezit en reisde af naar een ver 
land, waar hij een losbandig leven leidde 
en zijn vermogen verkwistte.



14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat 
land getroffen door een zware  
hongersnood, en begon hij gebrek te 
lijden.15Hij vroeg om werk bij een van de 
inwoners van dat land, die hem op het veld 
zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn 
maag willen vullen met de peulen die de 
varkens te eten kregen, maar niemand gaf 
ze hem.



17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De 
dagloners van mijn vader hebben eten in 
overvloed, en ik kom hier om van de 
honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en 
tegen hem zeggen: “Vader, ik heb 
gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik 
ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden; behandel mij als een 
van uw dagloners.”



.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar 
zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al 
aankomen. Hij kreeg medelijden en rende 
op zijn zoon af, viel hem om de hals en 
kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen 
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegen u, ik ben het niet meer waard uw 
zoon genoemd te worden.” 22Maar de 
vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug 
het mooiste gewaad en trek het hem aan, 



doe hem een ring aan zijn vinger en geef 
hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf 
en slacht het. Laten we eten en 
feestvieren, 24want deze zoon van mij was 
dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden.” En ze 
begonnen feest te vieren.
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij 
naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij 
muziek en gedans.



26Hij riep een van de knechten bij zich en 
vroeg wat dat te betekenen had. 27De 
knecht zei tegen hem: “Uw broer is 
thuisgekomen, en uw vader heeft het 
gemeste kalf geslacht omdat hij hem 
gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij 
werd woedend en wilde niet naar binnen 
gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en 
trachtte hem te bedaren.



29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk 
ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam 
geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt 
mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om 
met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar 
nu die zoon van u is thuisgekomen die uw 
vermogen heeft verkwanseld aan 
de hoeren, hebt u voor hem het gemeste 
kalf geslacht.”



31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, 
jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, 
is van jou. 32Maar we konden toch niet 
anders dan feestvieren en blij zijn, want je 
broer was dood en is weer tot leven 
gekomen. Hij was verloren en is 
teruggevonden.”’



We zingen:

Lied 185:

“Een jongen met een grote 
mond ”



Koor



Koor



Gem



Koor



Koor



Gem



Allen



Allen



Allen



Overdenking



We zingen lied 939 : 1 en 3

“Op U alleen, mijn licht, mijn 
kracht ”











Dankgebed 
en 

voorbede

Bij voorbeden telkens koor lied 301 g

We sluiten samen af met het zingen 
van lied 1006 “Onze Vader”



















1-ste: Binnenl Diaconaat 
Schuld Hulp Maatjes

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoud





Elke, elke keer opnieuw kwam U naar mij toe
Maar ik keerde me af
Want ik dacht dat U niet had wat ik zocht.Maar nu bent U alles. U bent mijn alles
Ik kan niet zonder U, God.
U bent alles.

En nu wil ik U danken
Ik was verloren en U vond mij,
Van binnen dood, en U blies in mij,En bracht deze beenderen tot leven.Ik wil U bedanken,

Dank U dat U mij redde.

Dank U dat U mij onvoorwaardelijk 
lief heeft, God.

U wachte met open armen,
Maar ik rende weg

Want ik was bang voor de pijn die
Met vertrouwen zou komen,

Toch rende ik terug in Uw open armen,Want ik wist dat U er nog steeds was,
U had me nooit verlaten, God.

En nu wil ik U danken
Ik was verloren en U vond mij,

Van binnen dood, en U blies in mij,En bracht deze beenderen tot leven.

Ik wil U zeggen Dank U dat U mij redde.
Dank U dat u mij onvoorwaardelijk 

lief heeft God

Ik ben U niet waardig, God.
Ik ben U niet waardig, God.

Maar U blijft van mij houden, ondanks alles.
U bent nooit gestopt om van mij te houden God

En nu wil ik U danken
Ik was verloren en U vond mij,Van binnen dood, en U blies in mij,

En u bracht deze beenderen tot leven.
Ik wil U bedanken,

Dank U dat U mij redde. Dank U 
dat U mij onvoorwaardelijk lief heeft God.

dankjewel



Journaal





Sterke vrouwen opleiden
P3W, Papoea

Zondag 4 maart 2018



Veel vrouwen in Papoea leven alleen in en rond hun huis



P3W stimuleert hen om een actieve rol te spelen



In het vormingscentrum worden ze voorbereid



Ze krijgen opleidingen en praktijklessen



Deze kennis nemen ze mee naar hun dorp



“ Als je een vrouw opleidt, leid je een hele generatie op. Op 

veel plaatsen in Papoea zijn sterke vrouwen nodig.”
Hermin Rumbrar, directrice P3W



Ondersteun de vrouwen in Papoea 

met uw gift aan de collecte. 

Hartelijk dank!



Onze slotzang die we staande zingen is

Lied 839

“Ik danste die morgen toen 
de schepping begon”



Allen



Allen



Koor



Allen



Allen



Allen



Koor



Allen



3 x amen



En nu is er weer

koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag 
gewenst!
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