
 

        Welkomdienst  
 

             
Op zondag 15 september 2019 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

Thema: 

“Het evangelie moet verkondigd worden, 

desnoods met woorden” 

 

 

 

 
 

 

 

 

m.m.v: “Christelijk Mannenkoor Zwolle” 

o.l.v. Harry Koning 

Piano:  Wilco Veltkamp 

Orgel:  Johan Smit 

Voorganger: Ds T.J.Oldenhuis uit Coevorden 
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Samenzang: Hemelhoog 607: 1 

1.Komt laat ons zingen al te zaam: God is goed! 

   Hemel en aarde, prijst zijn Naam. God is goed! 

   Laat ieder naad’ren tot zijn troon, zingen met ons op blijde toon 

   In melodieen, rein en schoon: God is goed! 

   God is goed, God is goed! 

   In melodieën, rein en schoon: God is goed! 

 

Samenzang:  Hemelhoog 583: 1 

Glorie aan God, glorie aan God, 

Glorie aan God, glorie aan God. 

 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God, glorie aan God, 

Glorie aan God, glorie aan God. 

 

Samenzang: Hemelhoog 609 

Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig. 

Aard’en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,  

Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, 

prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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Samenzang: Hemelhoog 590 

Heer, God U loven wij. Heer, U belijden wij. 

Vader, in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw naam.  

Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer, 

Heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor. 

Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth.  

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 

Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.  

 

Koor: Zie ons wachten aan de stromen. 

            

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang: Psalm 150: 1,2 (staande) 

 

1.Looft God, looft Hem overal. 

   Looft de Koning van 't heelal 

   om zijn wonderbare macht, 

   om de heerlijkheid en kracht 

   van zijn naam en eeuwig wezen. 

   Looft de daden, groot en goed, 

   die Hij triomferend doet. 

   Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 

   harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

   Cither, cimbel, tamboerijn, 

   laat uw maat de maatslag zijn 

   van Gods ongemeten wezen, 

   opdat zinge al wat leeft, 

   juiche al wat adem heeft 

   tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Stil gebed, Votum en groet 
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Samenzang: Lied146c: 1 

 Alles wat adem heeft love de Here, 

 zinge de lof van Isrels God! 

 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

 Die lijf en ziel geschapen heeft 

 worde geloofd door al wat leeft. 

 Halleluja! Halleluja! 

 

Koor: In ’t Vaderhuis 

           Ga met mij mee o, Heer 

 

Gebed om verlichting met Gods Geest 

 

Bijbellezing: Jakobus 2: 14-26 

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar 

hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een 

broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt en één 

van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’zonder de 

ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voorzin?  

Zo is het ook met het geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het 

dood. Maar dan zegt iemand: De één gelooft, de ander doet. ‘Laat mij maar 

eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen 

dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de 

demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 

Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het 

onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij 

zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 

U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof 

vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt: 

Ábraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een 

rechtvaardige daad.’Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat 

iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn 

geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze 

deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet 

vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder 

daden dood. 
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Koor: Heer wees genadig 

           Ehr sei Gott 

            

Overdenking: ”Het evangelie moet verkondigd worden, desnoods met      

woorden.” 

 

Samenzang: Joh. de Heer 446: 1,5 

1.Prijs de Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel hebt rijke stof; 

  ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof 

  ‘k Zal zo lang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied! 

   Hem verhogen in mijn lied! 

 

5.’t Is de Heer, die ’t recht der armen, der verdrukten gelden doet 

   die uit liefderijk erbarmen hongerigen mild’lijk voedt; 

   die gevang’nen vrijheid schenkt, en aan hun ellende denkt, 

   en aan hun ellende denkt. 

 

 

Koor: Zo veilig in Jezus armen 

           Ich traue Diener Gnade 

 

 

Dankgebed 

 

 

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: Gezang 978 (staande) 

 

1.Aan U behoort, o Heer der heren, 

  de aarde met haar wel en wee, 

  de steile bergen, koele meren, 

  het vaste land, de onzeek're zee. 

  Van U getuigen dag en nacht. 

  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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3.Gij hebt de bloemen op de velden 

   met koninklijke pracht bekleed. 

   De zorgeloze vogels melden 

   dat Gij uw schepping niet vergeet. 

   't Is alles een gelijkenis 

   van meer dan aards geheimenis. 

 

4.Laat dan mijn hart U toebehoren 

   en laat mij door de wereld gaan 

   met open ogen, open oren 

   om al uw tekens te verstaan. 

   Dan is het aardse leven goed, 

   omdat de hemel mij begroet. 
 

 

 

Zegen 

 

Liedboek: 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

 

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

               

De Welkomdienstcommissie 
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Datum volgende welkomdiensten. 

 

17-11-2019 

Voorganger: Ds. W.M.Schut uit Elburg 

m.m.v:        “Glorify” uit Meppel 

o.l.v:             Jaap Kramer 

Organist:      Jaap Kramer 

 

8-12-2019     Kerstwelkomdienst 

Voorganger: Ds. W.van der Wel uit Hardenberg 

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

o.l.v:             Cas Straatman 

Organist:      Ronald Knol uit Dwingeloo 

 

 

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 …………………………………………… 

 


