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Thema:
“Leren leven met een 

zeven”



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Gerton Woudt, piano en 
gelegenheidsband

Muziek prikkelt de 
zintuigen en stimuleert 
de hersenhelften om 

samen te werken. 



ONZE ACTIVITEIT VOOR VOLGENDE WEEK:

Dinsdag 30 oktober: “Engelen om je heen”;  

19.30 uur 

ds. Wijkhuizen

De Schakel 

Collecte: vrije gift ter bestrijding onkosten

Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

http://www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in








I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I have run I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven’t found
What I’m looking for
But I still haven’t found
What I’m looking for



Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door

Luka



Gedicht wordt voorgelezen door 
Sebastiaan

Wij steken weer de Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus is opgestaan.
Hij houdt van ons allemaal, van groot tot 
klein.
Voor Hem hoeven wij ons niet anders voor 
te doen dan zoals we zijn. .



Zingen: 
139

1, 2, 14



HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt 
bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor 

woord,
Gij hebt mij voor ik spreek 

gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.



Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.



Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Heer onze God

Allen:

Hij heeft de hemel en aarde 
gemaakt 



Vg:

Nooit laat Hij mensen in de 
steek

Allen:

Altijd blijft Hij de schepping trouw



Vg:

De Heer zij met u, met jou.

Allen:

Ook met u zij de Heer.



Gebed



Zingen: 

Opwekking 802



Refrein 2x:
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.



Refrein:
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.



U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.



Refrein 2x:
Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.



U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.



Refrein:
Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.



Refrein:
Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.



Spreek uw waarheid binnen in mij.



Gebed bij de 
opening van de 

bijbel



Tieners Op Zondag

Naar hun ruimte!



Kinderverhaal door Mirjam













Zingen: Je mag er zijn….

Refr.
Je mag er zijn wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij wie ik? …ja jij!
Had je zeker niet gedacht?
wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij!
Wie ik? …ja jij



Zingen: Je mag er zijn….

Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug



Zingen: Je mag er zijn….

Refr.
Je mag er zijn wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij wie ik? …ja jij!
Had je zeker niet gedacht?
wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij!
Wie ik? …ja jij



Zingen: Je mag er zijn….

Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind



Zingen: Je mag er zijn….

Refr.
Je mag er zijn wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij wie ik? …ja jij!
Had je zeker niet gedacht?
wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij!
Wie ik? …ja jij



Zingen: Je mag er zijn….

Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil



Zingen: Je mag er zijn….

Refr.
Je mag er zijn wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij wie ik? …ja jij!
Had je zeker niet gedacht?
wie ik? …ja jij



Gerda gaat met ons 
lezen uit de bijbel:

2 Koningen 5



• 51Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, 
stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer 
door hem gewaardeerd, want de HEER had hem 
voor Aram een grote overwinning laten behalen. 
Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2Nu 
hadden de Arameeërs op een van hun 
strooptochten uit Israël een jong meisje 
meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw 
van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, 
kon mijn meester maar eens naar de profeet in 
Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman 
ging naar zijn koning en vertelde hem wat het 
meisje uit Israël had gezegd.



• 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal 
u een brief meegeven voor de koning van Israël.’

• Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij 
zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In 
de brief die hij aan de koning van Israël 
overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief 
stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door 
u van zijn huidvraat te worden genezen.’ 7Zodra de 
koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij 
zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms een god, dat ik 
kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij 
deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. 



• Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met 
mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning 
van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem 
vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? 
Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat 
er in Israël een echte profeet woont.’

• 9Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis 
van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om 
hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, 
dan zal uw huid weer gezond worden en zult u 
weer rein zijn.’11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had 
gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. 



• ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou 
aanroepen en met zijn hand over de aangetaste 
plek zou strijken, en zo de huidvraat zou 
wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de 
Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle 
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen 
baden om rein te worden?’ Verontwaardigd 
draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn 
bedienden kwamen hem achterna en zeiden: 
‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde 
opdracht had gegeven, had u die toch ook 
uitgevoerd? 



• Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult 
weer rein worden,” moet u dat zeker 
doen.’14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan 
en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals 
de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer 
gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij 
was weer rein.15Toen keerde hij met zijn hele 
gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman
zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve 
in Israël in de hele wereld geen god is. Alstublieft, 
neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’



• 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in 
wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En 
hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef 
weigeren.17Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets 
van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed 
mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik 
verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen 
aan andere goden dan deHEER. 18Maar ik hoop dat 
de HEER mij het volgende zal willen vergeven: 
wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich 
voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op 
mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in 
de tempel van Rimmon neer te buigen. 



• Ik hoop dus dat de HEER het mij zal 
willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de 
tempel van Rimmon.’ 19Elisa antwoordde: ‘Ga 
in vrede.’



We luisteren 
naar “Mighty to

save”hilsong



Well, everyone needs compassion
A love that's never failing, but let mercy 
fall on me
Well everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior, the hope of 
nations



My Savior, He can move the mountains
My God is Mighty to save, 
He is Mighty to save forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave



So take me as You find me
All my fears and failures and fill my life 
again
I give my life to follow everything I 
believe in
And now I surrender (I surrender)



Savior, He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave



Savior He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose…



Leren leven met een Zeven
Overdenking



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 gaan danken en voorbeden



HET BAALDER

JOURNAAL



ONZE ACTIVITEIT VOOR VOLGENDE WEEK:

Dinsdag 30 oktober: “Engelen om je heen”;  

19.30 uur 

ds. Wijkhuizen

De Schakel 

Collecte: vrije gift ter bestrijding onkosten

Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

http://www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in








Collecte
1e; Diaconie
2de; Ned. Bijbelgenootschap
3de; Onderhoudsfonds



Slotzang:
416



Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn



Band speelt!

Uitzending en de Zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 11 november!




