
AVG: Wet op Privacy

In deze dienst zullen foto’s worden gemaakt, 
die op de facebookpagina en website van 
onze gemeente kunnen worden geplaatst. 
Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen op 
deze foto’s kunt u in het linkervak (bekeken 
vanaf de ingang) gaan zitten!



Baalderdienst
Zondag 14 oktober 2018



Thema:
“Onvoorwaardelijke Liefde”
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de Vries



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Liedboekkoor

Organist: Bert Slijkhuis



Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door
Malenthe Pasveer



Gedicht wordt voorgelezen door 
Cato de Boer

Wij steken weer de Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is opgestaan.
Hij houdt van ons, van groot tot klein.
Wij vieren dat wij in zijn naam samen zijn.



Zingen: 
791

1 en 3; allen
2; koor



ALLEN



KOOR



ALLEN



Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen:

Die hemel en aarde gemaakt  
heeft



Vg:

Nooit laat Hij zijn schepping in de 
steek

Allen:

Ieder mens is kostbaar in zijn ogen



Vg:

De Heer zij met u, met jou.

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Voorstellen van de doopouders 
en kinderen
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de Vries



Lezing uit de bijbel:
Marcus 10: 13-16



13 De mensen probeerden kinderen bij 
hem te brengen om ze door hem te laten 
aanraken, maar de leerlingen berispten 
hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich 
erover op en zei tegen hen: ‘Laat 
de kinderen bij me komen, houd ze niet 
tegen, want het koninkrijk van God 
behoort toe aan wie is zoals zij.



15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind 
openstaat voor het koninkrijk van God, zal 
er zeker niet binnengaan.’16 Hij nam 
de kinderen in zijn armen en zegende hen 
door hun de handen op te leggen.



Zingen:
Verbonden met 

vader en moeder



Vers 1

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.



Refrein

je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit 
feest,
want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest



Vers 2

Je bent al een tijdje bij mensen, je 
naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren, dat 
God die je kent van je houdt.



Refrein

je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit 
feest,
want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest



Gebed



We stellen de belijdende de 
vragen.



Zegen over 
Gerhard en Jenine



Zingen: 

10.000 redenen



De zon komt op, maakt de morgen 
wakker;
mijn dag begint met een lied voor 
U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat 
mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond 
valt.



Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige 
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn 
ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen;
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid.



Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige 
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn 
ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht 
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde 
komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen;
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid.



Refrein 2x

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige 
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn 
ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



We stellen nóg een vraag en 
gaan dopen



Gesprek met de kinderen



De Doop!



Zingen:
Verbonden met 

vader en moeder



Vers 4

Nu mag je gaan leven met mensen, 
verbonden in liefde en trouw, 
omdat ze vandaag bij dit dopen, 
Gods Naam legden naast die van 
jou..



Refrein

Je hebt al een naam, maar je kreeg
er één bij op dit feest, want jij bent 
gedoopt in de Naam van Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.



Gebed bij de 
opening van de 

bijbel



Gerri gaat met ons 
lezen uit de bijbel:
1 Johannes 4: 7-12



7 Geliefde broeders en zusters, laten wij 
elkaar liefhebben, want de liefde komt uit 
God voort. Ieder die liefheeft is uit God 
geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft 
kent God niet, want God is liefde. 9 En 
hierin is Gods liefde ons geopenbaard: 
God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door hem zouden 
leven.



10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat 
wij God hebben liefgehad, maar dat hij 
ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden. 11 Geliefde broeders en 
zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben.



12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar 
als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is zijn liefde in ons ten volle 
werkelijkheid geworden. (…….)De liefde 
laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit, want 
angst veronderstelt straf. In iemand die 
angst kent, is de liefde geen werkelijkheid 
geworden. 19 Wij hebben lief omdat God 
ons het eerst heeft liefgehad.



Zingen: 

Lied 838

4







Onvoorwaardelijke liefde
Overdenking



Paidion……

• Een peuter……

• 4Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en 
zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, 
houd ze niet tegen, want het koninkrijk van 
God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik 
verzeker jullie: wie niet als een peuter 
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er 
zeker niet binnengaan.’



Of anders….

• 10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij 
God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden.





Liefde….

• Eros: erotiek, van iemand houden omdat die 
mooi is

• Filia: vriendschap, verbondenheid

• Agapè, eros, filia én ook als er geen reden is, 
zonder voorwaarden



Komt 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 je 
komt.



En wat je nu ook doet, zijn liefde 
blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn 
eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij 
komt



Refrein

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 Zijn liefde 
blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn 
eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij 
komt



Refrein 2x

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



De liefde die Hij geeft, de woorden 
die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je 
komt.



We gaan danken en voorbeden



HET BAALDER

JOURNAAL



Opbrengst van de BAALDERPOT?!

€3240,70









Collecte
1e; Werelddiac. 

Wereldvoedseldag
Nepal

2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Slotzang:
428







Het koor zingt 
“Love shine a Light!”

Uitzending en de Zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 28 oktober!




