
 

       Welkomdienst  
                                                    

                                                      10 jaar 
         

Geel Glimmend Helium  
 
Op zondag 16 september 2018 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

                                

                               Thema: “Jonamomentjes” 

 

 
 

 

 

     

                             m.m.v: “Joke Buis en band” 

                                              
                                
 

 

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

 

Organist     : Gerwin van der Plaats uit Kampen 

 

 

 

 

https://pixabay.com/nl/photos/geel/
https://pixabay.com/nl/photos/glimmend/
https://pixabay.com/nl/photos/helium/
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Samenzang: Evang Liedb. 356: 1,2,3 

 

1.Van U wil ik zingen, wie d’eng’len omringen 

   al juichend getuigend uw goedheid, o Heer. 

  ‘k Wil loven en danken met woorden en klanken 

   en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer. 

 

2.Moog ímmer mijn harte in vreugd en in smarte 

   zich keren te leren o God, tot uw troon. 

   Verhoor mijn verlangen wil leiden mijn zangen 

   tot ‘k,Vader, benader der engelen toon. 

 

3.Moog’hier dan mijn zingen, uw heem’len doordringen. 

   en juub’len zich mengen met hemelse toon 

   tot’k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven. 

   Als ‘k juichend zal staan bij uw stralende troon.  

 
 

Joke: Welk een vriend                     (samenzang) 

           Daar ruist langs de wolken   (deels samenzang) 

           Jezus, ik geloof U                   (samenzang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom en mededelingen 
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Samenzang: (Melodie 477) (staande) 

 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen 

    Elk met zijn eigen levenslied 

    Zijn wij gekomen om weer te dromen 

    Van wat God in ons mensen ziet 

    Wij willen zingen van alle dingen 

    Roepen uit donker, roepen om leven 

    Roepen om licht om Gods woorden te zien 

    God zal ons horen, Hij schenkt het leven 

    Hij zal ons vragen antwoord te geven 

    Samen te leven in Zijn gloria 

 

2. Bijeengekomen, woord in ons midden 

    Samen zijn wij hier in Gods huis 

    Kleinen en groten, niemand verstoten 

    Voor wie God zoekt, is hier een thuis 

    Bidden en danken, stilte en klanken 

    Met elkaar delen, één zijn met velen 

    En zingen keer op keer, Jezus is Heer! 

    Jong en oud samen zingen nu ´amen’ 

    God in ons midden, verhoor ons bidden 

    Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 

 

Stil gebed, Onze hulp en groet 

 

Samenzang:Evang. Liedbundel 302 
 

1.Heer, ik kom tot U,  

   hoor naar mijn gebed. 

   Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 

 

2.Met uw liefde, Heer, 

   kom mij tegemoet, 

   Nu ik mij tot U keer en maak alles goed. 
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3.Zie mij voor U staan,  

   zondig en onrein. 

   O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. 

 

4.Jezus, op uw Woord,  

   vestig ik mijn hoop. 

   U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 

 

Gebed    
 
 

Joke: Witter dan sneeuw                                           (solo) 

           Ik weet in wie ik geloofd heb                          (solo) 

           Leer mij Uw weg                                             (samenzang) 

 

 

Bijbellezing: Jona 1: 1-3 
Eens richte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai: Maak je gereed en ga naar 

Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is 

ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchte naar Tarsis, weg 

van de Heer. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij 

betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de 

Heer. 

Jona 3:1-5 
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote 

stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich 

gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineve was een 

reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. Jona trok de stad in, een dagreis 

ver en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ De inwoners van 

Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, 

hulde zich in een boetekleed. 

Jona 4: 1-4 
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ‘Ach 

Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis 

vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en 

trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer; ik ben liever dood dan 

dat ik zo verder moet leven.  

Maar de Heer zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?‘  
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Mattheus 28: 18-20 
Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in hemel en op de aarde. 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 

naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich 

moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.  

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld. 

 

Samenzang: Lied 723: 1,2 
 
1.Waar God de Heer zijn schreden zet 

   daar wordt de mens, van dwang gered, 

   weer in het licht geheven. 

   Als 's Heren woord weerklinkt met macht 

   wordt aan het volk dat Hem verwacht 

   de ware troost gegeven. 

   Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

   en schrijft in harten het geheim 

   van 's Vaders grote daden. 

   Zo leven wij om Christus' wil 

   te allen tijd gerust en stil 

   alleen van zijn genade. 

 

2.O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

   drijft rusteloos de eeuwen voort 

   dat mensen ook verzinnen. 

   En waar de weg onvindbaar scheen 

   mochten wij door geloof alleen 

   de tocht opnieuw beginnen. 

   Gij hebt de vaderen bevrijd 

   en uit het diensthuis uitgeleid 

   naar 't land van melk en honing. 

   Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

   opdat het door de wereldnacht 

  de weg vindt naar uw woning. 

 
 

 

Overdenking: “Jonamomentjes” 
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Samenzang: Evang. Liedb. 448: 1,2,3 

 

1.Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, 

   leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 

 

2.Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 

   De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 

 

3.Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 

   God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit 

 

 

Gebeden  

 

 
Joke:  Lichtstad met uw paar’len poorten  (deels samenzang) 

           Wat de toekomst brenge moge          (deels samenzang) 

           Stromen van zegen                             (samenzang) 

      

 

Collecte:  Er is een collecte voor de instandhouding van de 
welkomdiensten.  Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten 
blijken door uw  bijdrage. 
 

 
Slotzang: Evang. Liedbundel 170: 1,2,3  (staande) 
 
1.Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
   Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer de zelfde, 
   die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
                                            Refrein:  
                                            Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o 
Heer, 
                                            Iedere morgen aan mij weer betoond. 
                                            Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
                                            Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
 
2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
   En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
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   Refrein: 
 
Zegen 

 

Samenzang Lied 416; 1,2,3,4 

 

1.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. 

 

2.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. 

 

3.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. 

 

4.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. 

 

 

 

Collecte: Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de kerk.             
               
 

De Welkomdienstcommissie 
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Datum volgende welkomdiensten. 
 

18-11-2018 
Voorganger: Ds. S.Sijtsema uit Meppel 

m.m.v:       “ Christelijk Groninger Mannenkoor Albatros” 

o.l.v:             Anton Stulp 

Organist:      Geert Meijer uit Zuidwolde 

 

9-12-2018    Kerstwelkomdienst 
Voorganger: Ds. R.C.E. Lafeber uit Gorredijk 

m.m.v:        “Elspeets Mannen Ensemble”  

o.l.v:             Dick van Asselt 

 

16-01-2019 
Voorganger: Ds. E.van Beesten uit Witharen 

m.m.v:        “Christelijk Mannenkoor Stadskanaal” 

o.l.v:              Harold Kooij 

Organist:       Ronald Knol 

Piano:            Harold Kooij 

 

 

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u  

uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 

NL38RABO0309205107 

t.n.v. Protestante Gemeente Borger o.v.v. Welkomdiensten. 

Namens de commissie alvast bedankt voor uw bijdrage 

  

In de hal van de kerk ligt op een statafel ons gastenboek, we zouden het heel 

fijn vinden als u eens iets zou willen op schrijven van uw ervaringen van deze 

diensten. 

 

 
Aanvraag voor verzoekliederen  

 
1 PSALM………………………………………………………………………. 

 
2 GEZANG………….………………….……………………………………… 
 
3 OPWEKKING…….………………….……………………………………… 

 
4 JOH. De HEER…..…………………………………………………………. 
 
5.  ANDER LIED …………………………………………… 



Welkomdienst  16-09-2018                9                 Goede Herderkerk 

  

 


