
 

        Welkomdienst  
 
             

Op zondag 17 maart 2019 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

 

                   Thema: “Kan ik worden die ik ben?” 

 

 

 

 
 

 

 

          m.m.v: Gospelkoor “Reflection” uit Tollebeek 

 

                                              

                               

Voorganger: Ds. J.Hermes uit Schoonebeek 

 

Organist     : Herman Boerman uit Valthe 
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 Samenzang: Opwekking 488 

 

1.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.                                                                

                                                    Refrein:  

                                                    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.                                          

 

2.Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 

   en uw liefde voelen, diep in mij. 

   En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan 

   en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 

   Refrein:  

 

Samenzang:  Hemelhoog 618 
 

1.Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. 

   Roemt zijn liefde, eeuwig en wereld wijd. 

   Kroont Hem, kroont Hem, engelen vol van zijn glorie. 

   Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid. 

   Als een herder draagt Hij ons in zijn armen, 

   Waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft. 

                                    Refrein:  
                                    Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. 

                                    Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft. 

 

2.Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. 

   Om ons dwalen droeg hij een doornenkroon, 

   Onze hoop, van wie wij verlossing verwachten. 

   Kroont Hem, kroont Hem, Jezus de mensenzoon. 

   Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen. 

   Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft. 

   Refrein: 
  

3.Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. 

   Laat de hemel jubelen tot zijn eer. 
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   Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren. 

   Kroont Hem, kroont Hem, Priester, Profeet en Heer. 

   Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie, 

   Buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft. 

   Refrein: 

    

Koor:  

             

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang: Psalm 150a (staande) 

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor, 

   dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn woord! 

   gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

   die allen daar boven tot dankzegging riep. 

 

3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

   nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

   Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 

   de glorie doen klinken van Hem die ons red. 

 

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

   aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

   Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

   zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Meditatieve stilte 

Bemoediging en Bijbelse groet 

 

Samenzang: Evang Liedb. 382: 1,2,3 
 

1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

   Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons, 

   Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

   Schijn in mij, schijn door mij. 

                                             Refrein: 
                                             Kom,Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

                                             Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

                                             Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’vervullen. 

                                             Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
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2.Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

   Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

   Schijn in mij, schijn door mij. 

   Refrein: 
 

3.Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw stralende licht op ons neer, 

   zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven. 

   Schijn in mij, schijn door mij. 

   Refrein: 
 

Koor: 

 

Gebed 

 

Samenzang Joh. de Heer 848; 1,3,4 

 

1.Halleluja! Lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, 

   de schepper aller dingen!  De roem van Zijn barmhartigheid,                                            

   Zijn wijsheid, macht en majesteit moet al het schepsel zingen. 

    

3.Halleluja! De Geest zij eer! Als in een tempel daalt Hij neer 

   in ‘t hart van stervelingen: Hem, die ons troost en leert en leidt, 

   en voor de hemel toebereidt, moet al het schepsel zingen. 

 

4.U, Vader, Zoon en Geest zij prijs! U lof en dank op Eng’lenwijs 

   gebracht door stervelingen: Heer! Driemaal heilig! Wees geëerd! 

   Uw roem, daar Gij als God regeert, moet al het schepsel zingen. 

 

 

Bijbellezing: Jesaja 43: 1-3a  8-13 
Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want ik zal je vrij kopen, 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. 

Laat dit volk naar voren treden, een blindvolk, ook al heeft het ogen, doof, ook al 

heeft het oren.Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen.Wie 

van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij 

getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: 

‘Het is zo! 
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Mijn getuige zijn jullie – spreekt de Heer – mijn dienaar, die ik uitgekozen heb 

opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden in zien dat ik het ben. 

Voor mij is er geen God gevormd, en na mij zal er geen zijn.   

Ik, ik ben de Heer! Buiten mij is er niemand die redt. 

Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet 

van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de Heer – dat ik werkelijk God 

ben en dat ik blijf wat ik ben. 

Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het 

ongedaan? 

 

 

Koor:  

 

Bijbellezing: Matteüs 5: 13-16 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 

dan weer zout gemaakt worden ? Het dient nergens meer voor, het wordt 

weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 

een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem 

vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, 

zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de 

mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 

hemel. 

 

 

Samenzang: Liedb. 315: 1,3 

1.Heb dank, o God van alle leven, 
   die zijt alleen Uzelf bekend, 

   dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

   uw licht en liefd' ons toegewend. 

   Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

   nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

   en wat voor wijzen bleef verborgen 

   werd kinderen geopenbaard. 

 

2. En of een mens al diep verloren 

    en ver van U verzworven is, 

    Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

    vernieuwd door uw getuigenis. 

    U woord, dat spreekt in alle talen, 

    heeft uit het graf ons opgericht, 

    doet ons in vrijheid ademhalen 

    en leven voor uw aangezicht. 
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  3.Gemeente, aan wier aardse handen 

    dit hemels woord is toevertrouwd, 

    o draag het voort naar alle landen, 

    vermenigvuldigd duizendvoud. 

    Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 

    op mensengunst of heerlijkheid? 

    't Verwaait als gras en weidebloemen. 

    Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

 

Overdenking: ”Kan ik worden die ik ben?” 

 

Korte meditative stilte 

 

Samenzang: Liedb. 139b 
1.Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan 

   En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. 

   De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend 

   en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent. 

                                        Refrein: 
                                        Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 

                                        en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 

                                        Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij  

                                        en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. 

 

2.Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot 

   ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. 

   Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent 

   en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. 

   Refrein: 
 

 
Koor:  
 

 

Gebeden  
 

 

Collecte:  Er is een collecte voor de instandhouding van de 
welkomdiensten.  Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten 
blijken door uw  bijdrage. 
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Slotzang: Hemelhoog 472: 1,2  (staande) 
 

1.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

    wat wij hier beleden samen met elkaar. 

   Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk, 

   wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  
 
2.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

   wat wij hier beleden samen met elkaar  

   neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

   dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Zegen 

 

Liedboek: 415 : 3  
3. Amen, amen, amen! 

    Dat wij niet beschamen 

    Jezus Christus onze Heer, 

    amen, God, uw naam ter eer! 
 

Collecte: Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de kerk.             
               
De Welkomdienstcommissie 
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Datum volgende welkomdiensten. 

 

19-05-2019   
Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

m.m.v:        “Urker Zangers” 

o.l.v:             Jakob Schenk 

Soliste:          Lieneke van Eijkelenburg                                                                                

Organist:       Jacob Schenk 

 

30-06-2019   Together Worshipdienst 

m.m.v:          Remko Hakkert 
 

15-09-2019 
Voorganger: Ds. T.J.Oldenhuis uit Coevorden 

m.m.v:        “Christelijk Mannenkoor Zwolle”  

o.l.v:             Harry Koning 

Organist:      Johan Smit  

 

 

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 …………………………………………… 
 


