
Baalderdienst
Zondag 25 november 2018



In deze dienst gedenken we de mensen 
die in het afgelopen kerkelijk jaar 

overleden zijn en noemen we hun namen 
met respect en liefde

Met kleine kaarsjes gedenken we allen 
van wie we houden die al eerder zijn 

gestorven. Maar hun namen bewaren we 
in ons hart.



Thema:
“Je naam wordt nooit vergeten”



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

Muziek: Liedboekkoor o.l.v. 

Ina Bosscher

Organist: Bert Slijkhuis

Viool: Annet van de Wetering



Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door

Lisa



Gedicht wordt voorgelezen door 
Elmer

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in het begin
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.



God heeft ook het laatste woord.
Wat Hij vanaf het begin al zei,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord:
Gods Licht overwint!



Zingen: 
Psalm 98

3 en 4











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 wereld en ons 
mensen in de steek

Allen:

Eeuwig duurt zijn trouw



Vg:

De Heer zij met u, met jou.

Allen:

Ook met u zij de Heer. 

(we gaan zitten)



BLOEMSTUK



BLOEMSTUK



Gebed bij de 
opening van de 

bijbel



Kinderen en TOZ
gaan naar hun ruimte



Roel lees met ons uit de bijbel:
Jesaja 43: 1-3



Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, 
die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik 
zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, 
je bent van mij!

Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of 
door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet  
verteren, de vlammen zullen je niet 
verschroeien.

Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige 
van Israël, je redder.



Zingen: 
753

1, 3 en 5; koor
2, 4 en 6; allen



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



KOOR



ALLEN



Roel lees met ons uit de bijbel:
Openbaring 43: 1-5



1Hij liet me een rivier zien met water dat 
leven geeft. De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God en 
van het lam. 2In het midden van het plein 
van de stad en aan weerskanten van de 
rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen 
vrucht. De bladeren van de boom 
brachten de volken genezing.



3Er zal niets meer zijn waarop nog 
een vloek rust. De troon van God en van 
het lam zal daar in de stad staan. Zijn 
dienaren zullen hem vereren 4en hem met 
eigen ogen zien, en zijn naam staat op 
hun voorhoofd. 



5Het zal er geen nacht meer zijn en het 
licht van een lamp of het licht van de zon 
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, 
zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen 
heersen tot in eeuwigheid.



Zingen: 
746

1, 2 en 5; koor
3, 4, 6 en 7; allen



KOOR



KOOR



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



ALLEN



ALLEN



“Je naam wordt nooit vergeten”

Overdenking



De ramp

• 587 voor Christus

• Israël gedeporteerd naar Babel (Irak)

• 50 jaar…. Totaal hopeloos!



De Naam van God….

• ְיהָוה

• Ik zal met je zijn op mijn manier

• Adonaj!

• Heer!



Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.



Zingen: 
771

2; koor
1 en 3; allen



ALLEN



ALLEN



KOOR



KOOR



ALLEN



ALLEN



Kinderen
mogen weer naar hun ouders



We gedenken de mensen die gestorven 
zijn en we noemen de namen en steken 

de kaarsen aan.



Op 24 november 2017 is 

Johanna Hendrika 
Hamberg-Boers 

op 81 jarige leeftijd 
overleden.



Op 12 december 2017 is 

Jan Kregel 

op 62 jarige leeftijd 
overleden.



Op 20 februari 2018 is 

Truida Zweers

op 60 jarige leeftijd 
overleden.



Op 27 februari 2018 is 

Geesje Klos 

op 86 jarige leeftijd 
overleden.



Op 19 maart 2018 is 

Frederik Odink 

op 85 jarige leeftijd 
overleden.



Op 21 maart 2018 is 

Geertje Bos-Wever 

op 68 jarige leeftijd 
overleden.



Op 22 maart 2018 is 

Hendrik Zagers 

op 92 jarige leeftijd 
overleden.



Op 20 april 2018 is 

Gerhard Lindenhovius

op 82 jarige leeftijd 
overleden.



Op 23 mei 2018 is

Cornelia Theresia Maria 
Jansen-Kolb

op 65 jarige leeftijd 
overleden.



Op 11 juni 2018 is 

Gesina Kremer-Bouws

op 87 jarige leeftijd 
overleden.



Op 3 augustus 2018 is 

Harmpje Visscher-
Bouwhuis 

op 61 jarige leeftijd 
overleden.



Op 21 september 2018 is

Zwaantje Altena-Huisjes 

op 101 jarige leeftijd 
overleden.



Zingen: 
730

1







Gedicht wordt voorgelezen door 
Wim van der Wel



Als ik denk
dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
beleef ik jouw naam



In mijn verdriet
betraan ik je naam
Uit machteloosheid
schreeuw ik jouw naam
Soms, heel alleen
verwerk ik jouw naam



Met al mijn liefde
koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
vertel ik jouw naam
opdat je zult weten
dat ik je niet zal vergeten
Zacht noem ik je naam....



We krijgen de gelegenheid naar voren te 
komen en kaarsen te ontsteken voor 

mensen die we nog steeds missen en van 
wie we vertrouwen dat ze veilig bij God 

zijn.

Tijdens de kaarsjes zingt het koor, maar 
wij mogen meezingen….



Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.



Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.



Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft



En “als alles duister is….”
“Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur 
dat nooit meer dooft (2x)”



We gaan danken en voorbeden



Collecte
1e; Hospice Hardenberg
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



Slotzang:
416











Uitzending en de Zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 9 december!


