
 
Kerst-Welkomdienst  
 
             
Op zondag 8 december 2019 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

                 Thema: ‘Lichtpuntjes in het duister” 

 

 

 

 
 

 

       m.m.v: Groninger Christelijk Mannenkoor “Albatros” 
          o.l.v: dirigent/pianist Cas Straatman (2e dirigent Geert Loorbach) 

 

 

 

Voorganger: Ds. W. van der Wel uit Hardenberg 

 

Organist    :  Ronald Knol uit Dwingeloo 

 

Trompet    : Gerben Bakker uit Meppel 
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Samenzang: Joh. de Heer: 593: 1,2 

  

1.Daar is uit 's werelds duistre wolken       

   een licht der lichten opgegaan.       

   Komt tot zijn schijnsel, alle volken,        

   en gij, mijn ziele, bid het aan!         

   Het komt de schaduwen beschijnen,        

   de zwarte schaduw van de dood.        

   De nacht der zonde zal verdwijnen,                 

   genade spreidt haar morgenrood. 

  

2.Gij wilt met vreugde tot ons komen, 

   Met vreed’en vrijheid, vreugd’en eer 

   Het juk is van de hals genomen, 

   God lof, wij zijn geen slaven meer! 

   De staf des drijvers ligt verbroken, 

   aan wie ons hart zich had verkocht, 

   en t’wapentuig in brand gestoken 

   van hem, die onze zielen zocht. 
 

Samenzang: Vreugde alom  (melodie Joy to the world) 

 

1.Vreugde alom, de Heiland leeft! 

   Ik hef de lofzang aan! 

   En elk die naar Gods liefde streeft,  

   en elk die stem en woorden heeft. 

   Zingt blij zijn grote naam. 

   Zingt blij zijn grote naam,  

   Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

2.Vreugde alom, mijn God, mijn Heer! 

   Want Jezus kwam op aard! 

   Het wonder van het kind weleer, 

   getuig ik telken male weer. 

   Wordt in mijn hart bewaard, 

   Word in mijn hart bewaard. 

   Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Samenzang: Licht breekt door het duister,  

( melodie: (Komt allen tezamen.....)   

                                                               

1.Licht breekt door het duister, God verschijnt in luister,                           

   engelen zingen blij Gods glorie uit,     

   heuglijke tijding, lied van de bevrijding,                            

                                                                  Refrein:                                                    
                                                                  dank God voor zijn genade,                    

                                                                        dank God voor zijn genade, 

                                                                        dank God voor zijn genade 

                                                                        zijn naam is groot. 

 

2.Komt, zingt nu de Here Zingt hem, eng'len koren.  

   Zingt zijn liefde, gij mensenkind. Eer zij den  

   Heiland, loof Hem, hemel, aarde! 

   Refrein: 

 

3.Een kind is geboren, laat het ieder horen. 

   God ziet in liefde naar ons mensen om 

   Kind van verlangen, wonderlijk ontvangen. 

   Refrein: 

 

 

Koor: Hallelujah (Händel) 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang: Liedb.498:1,2,3,4,5 
1.Bethlehem  o uitverkoren, stad in t’ veld van Efrata, 

   in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua. 

   Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 

 

2.In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid en pijn, 

   In het land van licht noch luister zal Hij onze redder zijn. 

   Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 

 

3.Hef uw hoofden, kleine mensen, als uw nieuwe koning komt, 

   Hij doorbreekt de oude grenzen, Hij maakt recht wat is gekromd. 

   Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 
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4.Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint. 

   Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind. 

   Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja. 

 

5.’Ere in de hoge’ zingen alle engelen tezaam. 

   voor de herder der geringen tot de glorie van zijn naam. 

   Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.  

 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Koor: (Russische-Byzantijnse liederen) 

Bozje nasj 
Wij zingen over Uw grootsheid, wij danken U voor alles en wij bidden U, onze Heilige 

God 

Amien 
Amen, Amen, wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, onze Heer en wij bidden U, 

Amen, Amen 

 

 

 Zingen: Liedb.444: 1,2,3,4,5 
1.Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:  

    Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.               

        

2.De duisternis gaat wijken van de- eeuwenlange nacht. 

   Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. 

 

3.Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, 

   van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood.          

          

4.De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht. 

    en die zal zegepralen, is Christus, t’ eeuwig licht! 

 

5.Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 

    Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 

 

     

Gebed 

          



Welkomdienst 8-12-2019                 - 4 -                 Goede Herderkerk 

  

Bijbellezing: Lukas 2:1-7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 

het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 

plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 

om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 

David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 

laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 

was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze 

bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 

doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in 

het nachtverblijf van de stad. 

 

Koor: Stille nacht (Couplet 1 en 2 koor, couplet 3 samenzang) 

 

 3.Stille nacht, heilige nacht! 

   Vrede en heil, wordt gebracht 

   aan een wereld, verloren in schuld; 

   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

   Amen, Gode zij eer! 

   Amen, gode zij eer! 

 

 

Bijbellezing Lukas 2: 8-14 

Niet ver daarvandaan brachten de herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij de kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij 

hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 

hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 

jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen; vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. 

Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 

een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak 

ligt.  

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God 

prees met de woorden:  

 

 

 

 



Welkomdienst 8-12-2019                 - 5 -                 Goede Herderkerk 

  

 

Samenzang; Liedb. 487: 1,2,3  

 1.Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd   

    Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit.       

    Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.     

                                                              

2.Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 

   Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 

   Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

  

 3.Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 

    geef in onze levensdagen peis en vreˆ kyrieleis. 

    Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

        

 

Koor:  

Stay with me till the morning (Engelstalig hymne op melodie van Mozart) 

Mijn leven is in Uw handen, daarom Vader, blijf bij mij tot in de ochtend 
The commandments (De Geboden) 

Gij zult geen andere geboden voor Zijn aangezicht hebben, Gij zult de Naam van God 

niet ijdel gebruiken 
 

 

Overdenking: “Intens verlangen naar licht 

 

 

Orgel en trompet: Kerstfantasie 

 

 

Samenzang: Lied: 441:1,3,4,5 

1.Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?              

   U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!  

   O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet   

   waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet.       

                                    

3.Wat hebt U opgegeven om mij nabij te zijn, 

   toen mijn armzalig leven getekend was door pijn? 

   Zoveel was mij ontnomen waarin ik vreugde vind, 

   maar toen bent U gekomen en wist ik mij bemind. 
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4.Van boeien die mij bonden  ben ik door U bevrijd    

   U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.       

   U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet 

   wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.  

                                     

5.Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, 

   dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, 

   waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, 

   de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast. 

 

Koor:    

Frieden  
Vrede zij deze wereld beschoren, Heer onze God hoor onze smekingen laat Uw genade 

regeren,  

God bless us everyone (uit Disney’s “A Christmas Carol”) 
Laten wij allen samen komen in zijn Geest, helderder dan de zon zegent God ons allemaal 

 

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. 

 

 

Zegen 

 

Slotzang: Ere zij God 

Ere zij God, 

Ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen.  

Ere zij God in den hoge, 

ere zij God in den hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde 

vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen 

in de mensen een welbehagen een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

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

                 

 

  Wij wensen u en jullie allemaal 

            “Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020” 

   

               

De Welkomdienstcommissie:  

 

 

 

 

 

Datum volgende welkomdiensten. 

19-01-2020 

Voorganger: Ds. J. Hermes uit Schoonebeek 

m.m.v:        “Christelijk Mannenkoor Steenwijk” 

o.l.v:             Marco Hoorn 

Organist:      Gerwin van der Plaats uit Kampen 

 

15-03-2020 

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

m.m.v:          Zanggroep “Fundament” uit Klazinaveen 

o.l.v:           Jan Timmerman  

Organist:      Gerwin van der Plaats uit Kampen 

 

 

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. 
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