
Baalderdienst
Zondag 11 maart 2018



Orde voor de Baalderdienst

Thema “Wie deelt heeft meer….”

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Liedboekkoor, o.l.v. Ina 
Bosscher

Organist: Bert Slijkhuis



Welkomstwoord



Aansteken van de
Paaskaars 

door Loïs de Kock



Gedicht voor gelezen 
door Malenthe Pasveer

Wij steken weer de Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is opgestaan.
Hij deelt met ons zijn liefde in brood 
en wijn
Wij vieren dat wij in zijn naam samen 
zijn.



Aanvangslied: 

Lied 283
1, 3, 4 en 5 allen

2 koor



ALLEN



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Zijn trouw aan ons is er altijd

Allen:

Tot in de eeuwigheid heeft Hij ons 
lief



Vg:

De Heer zij met u, met jou

Allen:

Ook met u zij de Heer.

(we gaan zitten)



Gebed



Tieners Op Zondag



Kinderverhaal
voor gelezen door Mirjam











Zingen:
Wij gaan even uit elkaar.





2.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



3. 

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Gerda leest met ons: 
Johannes 6: 1-15



1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer 
van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias 
genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde 
hem, omdat ze gezien hadden welke 
wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de 
berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.
4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 
menigte naar hem toe kwam, vroeg hij 
aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om 
deze mensen te eten te geven?’



6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.
7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie
zou niet voldoende zijn om iedereen een klein 
stukje brood te geven.’ 8 Een van 
de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 
zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben 
we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: 
‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, 
en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend 
mannen.



11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit 
en verdeelde het brood onder de mensen die er 
zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.
12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen 
zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 
stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat 
deden ze en ze vulden twaalf manden met wat 
overgebleven was van de vijf gerstebroden die 
men had gegeten. 14 Toen de mensen het 
wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou 
komen.’



15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om 
mee te gaan en hem dan tot koning zouden 
uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, 
alleen.



Zingen:
Lied 383

1 en 3 koor
2, 4 en 5 allen



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



ALLEN



Overdenking
“Wie 

deelt…., 
heeft 

meer!”









Zingen: 
Wij delen



1. KOOR

Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het 
brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.



2. ALLEN

Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en de liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het 
brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart,
totdat het een overvloed wordt.



3. ALLEN

Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het 
brak,
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons leven wordt.



Dankgebed en voorbeden



Collecte

1e; Binnenl.diac. Soc.supermarkt 40d
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



HET BAALDER

JOURNAAL







Diaconale gezinsvakanties 2018

Ook dit jaar gaat “Het Vakantiebureau” zich, samen met RCN 
Vakantieparken, opnieuw inzetten om 100 gezinnen met een 
bijstandsinkomen blij te maken met een vakantie op een van 

de vakantieparken in Nederland van RCN." 

Elke Diaconie mag één gezin opgeven. 

Kent u een gezin dat gebruik zou willen/kunnen maken van 
deze gelegenheid OF wilt u meer informatie over de 

voorwaarden? Laat het ons weten vóór 19 maart a.s. via 
LZandman1949@kpnmail.nl of 0523-264266. 

Geheimhouding verzekerd. De Diaconie.



Slot Basiscatechisatie













Musical: OP ZOEK NAAR JUDAS!
Wanneer: 
zaterdagavond 24 maart; 19.30 uur
zondagmiddag 25 maart; 15.00 uur
zondagavond   25 maart; 19.30 uur

Kaartverkoop: 
Boekhandel Heijink
Markt 23, 7772 AE Hardenberg

Mirjam Wanders
Floralaan 87 tel. 0523-235964

Of via de leden.

Tot ziens in De Voorveghter? Kosten: €7,50



DE MAALTIJD



Voorganger:
Jezus heeft voor allen, die bij Hem willen horen 
en Hem liefhebben de maaltijd gegeven om 
dat met elkaar te vieren.
Daarom vragen wij u en jullie om in geloof en 
blijdschap met ons de gebeden te zeggen en 
brood en wijn van Hem te ontvangen.



De grote lofprijzing



Voorganger: Laten wij de Here onze God 
danken, want Hij is goed.
Ja, Here, onze God, U verdient onze dank.
U wilt onze Vader zijn door Jezus Christus.
Hij is aan ons mensen gelijk geworden en is 
aan u gehoorzaam geweest in alle dingen.
Hij hield van mensen; Hij kwam op voor de 
mensen, die onrecht hebben geleden, de 
armen en de moedeloze mensen.



Voor hen, die geen helper hebben, is Hij de 
helper geweest. Ook al moest Hij daarvoor 
sterven aan het kruis.
Maar Hij heeft volgehouden tot het einde.
Daarom hebt U Hem een erenaam gegeven, 
opdat ieder in eerbied naar Hem op zal zien
en Hem hulde zal betuigen. Tot eer van u. 
Daarom zingen we…..



Zingen: 
Lied 985 1, 2 en 3









Voorganger:
Wij danken U, Heer onze God, dat U ons Uw 
Zoon Jezus gegeven hebt.
Hij is voor onze zonden gestorven en Hij is 
door U uit de dood opgewekt als teken dat het 
tussen U en ons weer goed is.
Met hart en ziel heeft Jezus zich gegeven aan 
deze wereld. 



Want in de nacht, waarin Hij werd verraden en 
verloochend, nam Hij een brood, dankte 
daarvoor, brak het en gaf het aan Zijn vrienden 
en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit om 
Mij te gedenken.



Ook nam Hij de beker, nadat de maaltijd 
afgelopen was en Hij zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed,
drinkt allen daaruit en doet dit om Mij te 
gedenken.



Zo gedenken wij het verlossend leven en  lijden 
van de Messias, onze Heer, 
die verrezen is en leeft. 
En wij verkondigen zijn dood 
totdat Hij komt.



Voorganger:
Zend dan, o God, Uw Heilige Geest in ons 
midden,
zodat wij eten en drinken het leven dat niet 
vergaat.
En zoals dit brood dat wij breken was 
verstrooid over de velden, maar werd 
samengebracht en één is geworden, breng zo 
Uw gemeente bijeen, van heinde en ver in het 
rijk van Uw vrede.



Want U komt alle eer toe, U alleen alle 
heerlijkheid door Jezus Christus Uw Zoon,
die ons tegen U doet zeggen



Zingen: 
Lied 1006

“Onze Vader”

















Voordat we naar voren 
komen om brood en wijn 
te ontvangen wensen we 
de mensen om ons heen 
de vrede van Christus toe



Viering
Tijdens de viering zingen we 
(koor zingt met en voor ons)



Zingen: 
Lied 377

















Zingen: 
Lied 385











Slotgebed



Slotzang: 
Lied 428 4x 

2x Engels, 2x NL



1ste



1ste



1ste



1ste



2de



2de



2de



2de



Uitzending en zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 25 maart samen 
met de onderbouw van de Elzenhof!


