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Welkomstwoord



Aansteken Paaskaars
wordt gedaan door

Lisanne van der Kamp 



Gedicht wordt voorgelezen door 
Fee Eikens

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: 
286

1 en 3











Stil gebed



We zingen

Bemoediging en groet:

(van Sela) 



Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
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. 



Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
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! 2x



Gebed



Heer ik kom tot U (kracht van uw 
liefde)

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, 
verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik 
aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht 
van Uw liefde



Houd mij vast, laat Uw liefde 
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als 
een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw 
schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil zodat ik U 
steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de 
kracht van Uw liefde.



Houd mij vast, laat Uw liefde 
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als 
een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Houd mij vast, laat Uw liefde 
stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als 
een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde



Het verhaal voor ons allemaal; 
De Nerflanders





























Zingen: 
Wij gaan voor even uit 

elkaar



1.Wij gaan voor e-ven uit elkaar
En delen nu het licht
Dat licht verteld ons iets van 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



Lezing uit de bijbel 
voor gelezen door Roel



13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar 
de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14 Maar Johannes probeerde hem 
tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou 
door u gedoopt moeten worden, en dan 
komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: 
‘Laat het nu maar gebeuren, want het 
is goed dat we op deze manier 
Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 
stemde Johannes ermee in.



16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het 
water omhoogkwam, opende de hemel 
zich voor hem en zag hij hoe de Geest van 
God als een duif op hem neerdaalde. 17 En 
uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’



Jezus in de woestijn
1 Daarna werd Jezus door de Geest 
meegevoerd naar de woestijn om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. 2 

Nadat hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had hij grote honger.



3 Nu kwam de beproever naar hem toe en 
zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel 
dan die stenen in broden te veranderen.’ 4

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er 
staat geschreven: “De mens leeft niet van 
brood alleen, maar van ieder woord dat 
klinkt uit de mond van God.”’



5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar 
de heilige stad en zette hem op het 
hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei 
tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 
spring dan naar beneden. Want er staat 
geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht 
geven om u op hun handen te dragen, 
zodat u uw voet niet zult stoten aan een 
steen.”’



7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook 
geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet 
op de proef.”’ 8 De duivel nam hem 
opnieuw mee, nu naar een zeer hoge 
berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van 
de wereld in al hun pracht



9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor 
mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop 
zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! 
Want er staat geschreven: “Aanbid 
de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11

Daarna liet de duivel hem met rust, en 
meteen kwamen er engelen om voor hem 
te zorgen.



Zingen: 

538

1, 2 en 4



Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.



Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.



Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.



Laten Leven
Overdenking



Drie verhalen….

• De nerflanders

• De doop van Jezus

• De leerschool van Jezus in de woestijn



Mattheüs/Marcus

• Dit is mijn geliefde Zoon; in Hem vind ik 
vreugde

• Jij bent mijn geliefde Zoon….

• Zoon/Kind/Dochter: onvoorwaardelijk



De leerschool….

• In de woestijn

• Leerplek, 40 dagen/40 jaren

• Diabolos=in de war maker, welke weg moet ik 
gaan



Wouten dezer wereld….



Mijn geliefde zoon/dochter….



Zingen: 

Opwekking 687



Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig 
mij weer aan.



Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is.



Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.



Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel



Op 22 januari 2019 is 

Jacob Pieter Nauta

op 91 jarige leeftijd 
overleden.



Lied 833

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef 
in mij…



Zingen:
Lied 371

Onze Vader



















Collecte
1e; Leprazending
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds



HET BAALDER

JOURNAAL





Uw stem kan worden ingevuld via 
www.pknbaalder.nl/top2000

Stemformulieren 
liggen achter in de 
kerk

of

http://www.pknbaalder.nl/top2000


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.



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.



Uitzending en de Zegen



Er is koffie, thee en limonade!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 10 februari!


