
Baalderdienst
Zondag 9 december 2018



Thema:
“Meetellen”



Orde voor de Baalderdienst

Voorganger: ds. Wim van der Wel

M.m.v. De Nu Je Onderweg band

Voor de dienst 



Houd je van zingen, zing dan mee! 
met de  KERSTZANG



Op Kerstmorgen 25 december a.s. 
willen we weer zingen voor bewoners 
en patiënten op 3 lokaties van de 
Saxenburg Groep in 
Hardenberg/Heemse.

We zingen dan bekende christelijke 
kerstliederen onder muzikale leiding 
van o.a. Elvira Nijmeijer op keyboard 
en verdere muzikale en technische 
onder-steuning van o.a. de hele 
familie Nijmeijer.



In overleg met de coördinatrices van de 
locaties zingen we, net zoals vorig jaar: 

om 7.00 uur in Zorgcentrum Oostloorn

Daarna is er koffie en splitsen we ons op 
in 2 groepen. 

De ene groep gaat om 9.00 uur in 
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem               
zingen en de andere groep
om 9.00 uur in het Röpcke Zweers 
Ziekenhuis.



Graag wel op tijd aanwezig zijn, want we 
zingen volgens een strak tijdschema.  

Tussentijds ‘instappen’ mag natuurlijk ook! 
Na het zingen in Oostloorn staat er dus 
koffie, thee en iets lekkers voor u klaar.

We verwachten uiterlijk om 10.15u klaar te 
zijn, zodat je daarna ook nog naar een 
kerkdienst kunt.                                         



Niet vergeten! 
25-12-2018 
Zet het alvast in je agenda, 
want je bezorgt daarmee                                               
de luisteraars (en jezelf als 
zanger) een goede Kerst! 

Zing jij ook mee?



Wilt u meer weten? Dan 
kunt u contact opnemen 
met Jet Hiemstra (260789), 
Harry Overweg (tel. 
264687) of Marja Nijmeijer 
(tel. 232694).



Welkomstwoord



Gedicht wordt voorgelezen door 
Elmer Grosheide

Het Licht schijnt in  de duisternis
omdat de Heer ons Licht en leven is!
Hij is het eeuwig levend Woord
Zijn liefde leeft in ons voort.



Aansteken Paaskaars en 
adventskaars

wordt gedaan door
Elmer



Zingen 
286: 1 en 3







Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.





Stil gebed



Bemoediging en groet: zingend

Onze hulp en onze verwachting is van 
God onze Heer.

Hij die alles maakte laat niet los wat 
Hij begon.



Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Hallelujah, hallelujah, amen!



we gaan weer zitten



Drempelgebed



Zingen 
51b met band



Schep in mij een nieuw hart, o God
En vernieuw mijn geest tot standvastigheid (ps 51)



Gebed bij 
opening van de 

bijbel



TOZ
gaan naar hun ruimte



Verhaal voor de kinderen



Zacharias en 
Elisabeth

Kijkbijbel





























1.Wij gaan voor e-ven uit elkaar
En delen nu het licht
Dat licht verteld ons iets over God
Op hem zijn wij gericht

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



Gerri lees met ons uit de bijbel:
uit Lucas 1



46Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God. 47Ik juich voor hem,

hij is mijn redder. 48Hij koos mij uit,

mij, een heel gewoon meisje.

Nu zal iedereen over mij zeggen:

‘Zij is gezegend.’

49Want God, die machtig is en heilig,

heeft iets geweldigs met mij gedaan.

50Aan mensen die naar hem luisteren,

geeft hij zijn liefde, nu en altijd.



51God heeft zijn kracht laten zien:

Trotse mensen jaagt hij weg, 52en koningen 
pakt hij

hun macht af.Maar gewone mensen maakt hij

belangrijk. 53Arme mensen geeft hij veel,

maar rijke mensen krijgen niets.

54God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.

Daarom helpt hij zijn volk.



55Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,

aan Abraham en aan iedereen die na hem 
kwam.’

56Maria bleef drie maanden bij Elisabet. 
Daarna ging ze terug naar huis.



Zingen: 
157A:1-4











Overdenking

Meetellen……



Veel verhalen over laatsten-eersten

• Kaïn-Abel

• Izaäk-Ismaël

• Ezau-Jakob

• Jozef en zijn grote broers

• Gelijkenis Jezus

• Oudste=beste/mooiste/meeste waard



En bijzondere geboorten

• Izaäk-Ismaël: Sara!

• Jakob-Ezau: Rebecca!

• Jozef-broers: Rachel

• Samuël: Hanna

• Meelevendheid/broederschap ver te zoeken



Nieuwe geboorte betekent:

• Kritiek van God op egocentrisme

• Toch nieuw begin: her-schepping



Lucas

• Meest van de vier: laatsten eersten!

• Direct bij het begin: twee vrouwen en twee 
bijzondere geboorten!



Maria!

• Ca 12 jaar of ouder….

• Nazareth (kan er iets goeds komen…)

• Galilea

• Bij háár wordt Zoon van God geboren!



Elizabeth!

• Mislukt leven



Beide Zonen bijzonder

• Herscheppen

• En wereld “op de schop” 

• Broers en zussen – niet wie de oudste is!



Medicijn: de geboorte en komst van 
Jezus

Hij is mijn redder.

Hij koos mij uit,

mij, een heel gewoon meisje.

Nu zal iedereen over mij zeggen:

‘Zij is gezegend.’



Nog meer “gered!”

• Herders

• Zacheüs



Wat de geboorte doet….



We zingen: You’ve got a friend!

Wanneer je je rot 
voelt en je hebt 
iemand nodig voor 
wat liefde en zorg,

En niets, niets gaat 
goed

Sluit je ogen en denk 
aan mij en snel zal Ik

zelfs de donkerste 
nacht helder maken

When you're down and 
troubled
And you need a helping 
hand
And nothing, nothing is 
going right
Close your eyes and think 
of me
And soon I will be there
To brighten up even your 
darkest night



You’ve got a friend!

Roep gewoon mijn 
naam, en je weet 
waar Ik ook ben,
Ik kom rennend weer 
naar je toe
Winter, lente, zomer 
of herfst, je hoeft 
alleen te roepen
en Ik zal er zijn
Je hebt een vriend

Refrein: You just call out my 
name
And you know wherever I 
am
I'll come running, oh yeah 
baby, to see you again
Winter, spring, summer or 
fall
All you've got to do is call
And I'll be there, ye, ye, ye
You've got a friend



You’ve got a friend!

Als de lucht boven je 
donker wordt vol met 
wolken
En die oude 
noorderdwind begint 
te blazen
Hou je hoofd omhoog 
en roep mijn naam 
luid
En snel hoor je me 
kloppen op de deur

If the sky above you
Should turn dark and full of 
clouds
And that old north wind 
should begin to blow
Keep you head together
And call my name out loud 
now
Soon you'll hear me 
knocking at you door



You’ve got a friend!

Roep gewoon mijn naam, 
en je weet waar ik ook 
ben,
Ik kom rennend weer naar 
je toe
Winter, lente, zomer of 
herfst, je hoeft alleen te 
roepen
en Ik zal er zijn, ja Ik zal er 
zijn
Is het niet fijn om te 
weten dat
Je een vriend hebt

Refrein: You just call out my 
name…
And you know wherever I am
I'll come running, oh yes I will, 
to see you again
Winter, spring, summer or fall, 
ye
All you have to do is call
Ain't it good to know that 
you've got a friend
And I'll be there, ye, ye, yeah



You’ve got a friend!

Wanneer mensen 
ontzettend koud 
kunnen zijn

Ze zullen je pijn doen, 
ja, en ze verlaten je

En, pakken je ziel als 
je het toelaat

Oh, maar laat je dat 
niet gebeuren

When people can be so 
cold
They'll hurt you, and 
desert you
And take your soul if you 
let them, oh yeah, don't 
you let 'em now



You’ve got a friend!

Roep gewoon mijn 
naam, en je weet 
waar Ik ook ben,

Ik kom rennend weer 
naar je toe

Winter, lente, zomer 
of herfst, je hoeft 
alleen te roepen

en Ik zal er zijn, ja Ik 
zal er zijn

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you 
again, oh baby, don't you 
know
Winter, spring, summer or 
fall
Hey now, all you have to do is 
call
And I'll be there, yes I will
You've got a friend
You've got a friend, yeah



You’ve got a friend!

Je hebt een vriend

Je hebt een vriend

Is het niet fijn om te 
weten dat je een 
vriend hebt

Ain't it good to 
know you've got a 
friend
Ain't it good to 
know you've got a 
friend
Oh, ye yeah, you've 
got a friend



We gaan danken en voorbeden



Zingen: 
371 Onze vader



Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ (2x)



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid



Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid



En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

A     - men A   - men



Collecte
1e; Diaconie
2de; Kerk
3de; Zending

Tijdens collecte zingen Inza
en Wendy: scars to your
beatiful!



Slotzang:
602



Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



In Jezus naam, In Jezus naam,
In Jezus naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou.



Uitzending en de Zegen

De band zingt 10.000 redenen na de zegen.



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 24 december!



Band zingt 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.


