
Baalderdienst
Zondag 25 maart 2018



Orde voor de Baalderdienst

Thema “Palmpasen” 

In deze dienst zullen

Elayh Zweers – zoon van Rudolf en Gea Zweers

& 

Saar Herrijgers – dochter van Francis en Marloes 
Herrijgers

worden gedoopt.



Orde voor de Baalderdienst

Thema “Palmpasen” 

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Nu-je-onderweg-band

In samenwerking: Kinderen en leerkrachten van 
de onderbouw van de Elzenhof



Welkomstwoord



Aanvangslied: 

Goedemorgen welkom allemaal (2x) 
288











Aansteken van de
Paaskaars 
door Guus



Gedicht voor gelezen 
door Luka

Lieve God,
bij U is het licht, bij U is het warm,
U zorgt voor mensen rijk en arm,
U zorgt voor ons, God dank u wel.



Zingen: 

O lieve Heer, ik ben zo blij
vers 1 & 3





3. 

O lieve Heer, ik ben zo blij
dat U mij steeds omringt.
U bent niet ver, U bent dichtbij,
dichtbij elk mensenkind.



De doop van Saar en Elayh



De kinderen worden binnengedragen en hun 
broers en zussen lopen mee.

Ondertussen luisteren we naar  

“Nu dat jij er bent” 



we stellen de dopelingen en hun 
ouders voor



Saar Herrijgers



Elayh Zweers



lezen: Marcus 10:13-16



13Er waren mensen die kinderen 
bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat 
hij de kinderen zou aanraken. Maar 
de leerlingen hielden die mensen 
tegen. 14Toen Jezus dat zag, werd hij 
kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij 
me komen. Houd ze niet tegen. 
Want Gods nieuwe wereld is er juist 
voor hen.



15Luister goed naar mijn woorden: Je 
moet openstaan voor Gods nieuwe 
wereld. Net zoals een kind dat doet. 
Anders kun je er niet binnenkomen.’ 
16Jezus sloeg zijn armen om 
de kinderen heen. Hij legde zijn 
handen op hen en zegende hen.



De dominee gaat hier wat over 
zeggen…



Feest!

Jezus is Koning van het Leven en God 
is onze vriend in het leven én daarna!









Dopen is…..

• Jezus is Koning van het Leven en God

is onze vriend in het leven én daarna!



We zingen:  
“Kom tot de Vader…..”



Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt



En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanner jij komt



Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt



Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



(2x)

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt



Gebed



We stellen vragen aan de ouders
omdat God de bondgenoot wil zijn 
van ons en onze kinderen mogen 

ze worden gedoopt. 

Omdat ze niet voor zichzelf kunnen 
spreken vraag ik jullie als ouders:



Geloven jullie in God de Vader, 
onze Schepper en Verlosser?



Geloven jullie in Jezus Christus, zijn 
Zoon, onze gekruisigde en 

opgestane Heer?



Geloven jullie in de Heilige Geest 
die ons leven vernieuwt?



Verlangen jullie daarom dat jullie 
kind gedoopt wordt in de Naam 
van deze drieenige God, Vader, 

Zoon en Geest?



Beloven jullie jullie kind voor te gaan 
in woord en daad en op te voeden 
volgens de waarden en normen die 

Jezus ons in de bijbel leert?



Als de ouders en alle kinderen naar voren 
komen luisteren we naar een lief liedje 

“lieve lieverd…..”



De doop



We geven een doopkaart en een 
doopkaars aan de ouders



Zingen: 

“Een parel in Gods hand…..” 



Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.



Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je 
bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstraat, ik 
ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgooit, ik leer 
echt nooit!
Me moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik 
heb altijd pech, ik ga maar weg!



Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.



Ik snap alweer niks van die rare som, ik 
ben zo dom!
Me bloes zit onder de spaghetti mix, ik 
kan ook niks!
Al noemt de hele klas me een chaggerijn, 
ik mag er zijn!
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben 
jij, God hou van mij. God houd van mij!



Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand. 



Weet je, dat de vader je kent?

Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.



We gaan uit de bijbel lezen en het 
feest van de intocht in Jeruzalem 

vieren….



Gebed



De kinderen spelen met de juf het 
verhaal uit!



We zingen “Dans en zing….” 















Als de kinderen onder ons 
rondtrekken zingen ze samen: 



Kijk eens wat een drukte.
Wie komt daar aan.
Een koning op een ezel die naar 
Jeruzalem wil gaan.
Hosanna, hosanna gezegend is Hij.
De zoon van David maakt ons vrij. 



Hij rijdt niet op een paard. 
Dat had ik wel verwacht.
Hij woont niet in een mooi paleis. 
’t Is anders dan ik had gedacht.
En toch is Hij koning.



Kijk eens wat een drukte.
Wie komt daar aan.
Een koning op een ezel die naar 
Jeruzalem wil gaan.
Hosanna, hosanna gezegend is Hij.
De zoon van David maakt ons vrij. 



Hij heeft geen gouden kroon.
Dat had ik wel verwacht.
Hij heeft geen dure kleren aan.
’t Is anders dan ik had gedacht 
En toch is Hij koning.



Kijk eens wat een drukte.
Wie komt daar aan.
Een koning op een ezel die naar 
Jeruzalem wil gaan.
Hosanna, hosanna gezegend is Hij.
De zoon van David maakt ons vrij. 



In memoriam Frederik Odink



We gaan danken en bidden

De kinderen doen samen met ons allemaal 
en de dominee het gebed; daarna zingen 

we samen het “Onze Vader”



















Collecte

1e; Steun gezinnen Noord-Oeganda 40d

2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Steun voor kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier 
verandering in brengen. Medewerkers bezoeken 
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange 
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van 
vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel 
mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. 



Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk 
geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ 
Union samen met hun man relatiecursussen volgen, 
waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen 
rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union 
voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het 
omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van 
vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit 
netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in 
hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk 
van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. 
Van harte aanbevolen!



HET BAALDER

JOURNAAL











koffiemorgen waarin PKN'ers en 
Vrijgemaakte ouderen elkaar 

ontmoetten







Vrijdag  6 april 2018

18:00 uur tot 21:00 uur 

Zaterdag 7 april 2018 

10:00 uur tot 13:00 uur

in gebouw “de Schakel” Hardenberg



De opbrengst is deze keer bestemd voor Gods Golden 
Acre te Zuid-Afrika (www.godsgoldenacre.nl)

We zoeken nog mannen die donderdagavond en/of 
vrijdagmiddag willen helpen met het vervoer van de 
kleding en boeken naar De Schakel. 

Graag aanmelden bij Iena Imminga, 

tel. 06 30068255 

email: ienaimminga@live.nl

http://www.godsgoldenacre.nl/


Zingen: “Weet je dat de lente komt”



Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, 

ze tintelen op je huid.



De eerste bloemen bloeien, 

de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.



Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf 
gedaan.



Maar na drie donkere dagen 

is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan.



Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan. 



Slotlied 423: Nu wij uiteengaan









Uitzending en zegen



De band speelt “van A-Z”



A van Almachtig

B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar

E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal



G van Gekruisigd

H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus

K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont



Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij



M van Messias

N is van Ned’rig

O is van Opstanding

P van Profeet

Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en

S is van Schild



Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij



T is van Toevlucht, een veilige haven

U van Uniek

Verlosser is V

W is de Weg

X voor eXtra bijzonder

IJ voor IJzersterk

Z van Zoon van God



Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij  (2x)



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 1 april!


