
 

        Welkomdienst  
 
             
Op zondag 19 januari 2020 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

 

          Thema: Boeren, burgers, bouwers  en buitenlui, 

                       “Eerlijk zullen we alles delen!” 

 

 
 

 

 

              m.m.v: “Christelijk Mannenkoor Steenwijk” 
                                               o.l.v: Marco Hoorn 

                                    begeleider: Arjan Kroes                                      
                                
 

 

Voorganger: Ds. Jan Hermes uit Schoonebeek 

 

Organist     : Gerwin van der Plaats uit Kampen 
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Samenzang: Hemelhoog 555: 1,2,3 

1.Dank U Vader van de lichten, voor de sterren en de maan. 

   dank dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan, 
   dank U voor het licht der wereld, voor de zon van mijn bestaan. 

 

2.Dank U Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld, 

   voor het offer van uw leven, de vergeving van mijn schuld, 
   dank dat mij het licht van pasen met de moed der hoop vervult. 

 

3.Dank U, Geest, voor al uw gaven, voor het goede wijd en zijd, 
   voor de vrede en de vreugde, voor de trouw te allen tijd, 

   dank voor alle troost en vriendschap, dank voor de zachtmoedigheid. 

 

Samenzang: Evang. Liedb. 212: 1,2 

1.Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

   schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 

   samen te dienden, te zien wie U bent,  
   want uw woord maakt uw wegen bekend. 

                                               Refrein:  

                                               Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
                                               Als een volk dat juist daar voor door U apart is gezet. 

                                               Vol van uw liefde, genade en kracht, 

                                               Als een lamp die nog schijnt in de nacht.  

 
2.Samen te strijden in woord en in werk. 

   één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 

   delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
   als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

   Refrein:  

                                                                
Samenzang: Opwekking 733 

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. 
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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: 

 

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: 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige Naam. 

 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
 

Koor: I´ll wish I had given Him more 

 
 
Welkom en mededelingen 

 

 

Intochtpsalm: Liedb. 865; 1,2,3  (staande) 

1.Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! 

   Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van  harte vrolijk zijt. 

   Juicht God ter eer, zijn lof vermeer', 

   die zulken groten werk gedaan heeft voor zijn kerk! 

 

2.In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet: 

   dat elk nu toch God roem' en prijze die ons zoveel weldaden doet. 

   Roept overal met groot geschal: 

   Lof, prijs en dank alleen zij God en anders geen! 
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3.De Heer heeft eertijds zijnen volken geholpen uit veel angst en pijn. 

   Hij geeft ja wel een duist're wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. 

   Lof zij die Heer, die ons ook weer 

   geeft, na veel smart en druk, veel zegen en geluk. 

 

Meditatieve stilte 

 

Bemoediging en Bijbelse groet 

 

Samenzang: Opwekking 377 

Machtig God, sterke rots, U alleen bent waardig. 

Aard´en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. 

                                         Refrein: Prijst de Vader, prijst de Zoon, 

                                                       prijst de Geest die in ons woont. 

                                                       Prijst de koning der heerlijkheid,  

                                                       prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

Lam van God , hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 

Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 

Refrein: 
 

Koor: Vertrouwen 

            Majesty        (solo Marco) 
 

Gebed 

 

Samenzang: Joh. de Heer 132: 1,5,6 

1.Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. 

   Laat ook van die milde regen dropp´len vallen op mij neer. 

   Ook op mij, ook op mij, dropp´len vallen ook op mij. 
 

5.Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, 

   Gods genade, sterk en machtig, o, verheerlijkt U in mij. 

   Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijkt U in mij. 
 

6.Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. 

   Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and´ren, maar ook mij. 
   Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and´ren, maar ook mij. 
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Bijbellezing: 2 Kor. 8: 11-15 

Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het 

niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te 

doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. 
Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. 

Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de 

heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. 
Zo is er evenwicht, zoals ook geschreven staat: Hij die meer had, had niet veel; hij 

die minder had, had niet te weinig. 

 
Bijbellezing: 2 Kor. 9: 6-11 

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal 

overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder 

tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u 
te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten, voldoende voor 

u zelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat 

er geschreven: Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, 
voor altijd. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad 

geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U 

bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw 

vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 
 

 

Koor: Love changes everything 

           Dochter van Sion             (uit oratorium ´een nieuw begin´) 

 

 
Overdenking: ´Eerlijk zullen we alles delen!´ of ´op zoek naar gerechtigheid´ 

 

 

Orgelspel 

 

Samenzang: Hemelhoog 677: 1,2,3 

1.God roept ons, allen tot de daad; zijn werk wacht, treedt dan aan  

   en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan.  

   Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint die waagt,  

   en wie zich zelve geven wil door 't donker vlammen draagt. 

 

2.God roept, en in Hem is de kracht, die onze zwakheid staalt. 

   Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt. 

   Dat Hij ons over grenzen heen laat zien het groot gezicht 

   zijn volk, een schare zonder tal in 't ene, godlijk licht. 
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3.God roept, en wat de mensen scheidt dat zij geen scheiding meer; 

   zijn liefde houdt ons allen saam en samen met de Heer. 

   Want wat er in de wereld woed', toch is het God die wint 

   en in een elk die Hem behoort het nieuwe rijk begint. 
 

Koor: Alpha and Omega 

            Halleluja           ( solo Marco) 

            U zij de Glorie  (Koor  couplet 1, samenzang refrein couplet 2, 3)  
 

2.U zij de glorie, opgestane Heer, 

   U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

   die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
   In zijn godd´lijk wezen is mijn glorie groot, 

   niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

   U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

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. 

 

 

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 dan heen in vrede, ga en maak het waar. 
 

Zending en Zegen  
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Lied 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. 

15-03-2018 

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 
 

17-05-2018 

Voorganger: Ds.K.H.W. Klaassens uit Erica  
m.m.v:        “Christelijk Mannenkoor Assen” 

o.l.v:             Bert Duijst 

Organist:      Harm Hoeve uit Rouveen 

 
20-09-2020 

Voorganger:Ds.W. van de Griend uit Musselkanaal 

m.m.v:        “Martin Mans Formation” uit Waddinxveen 
Organist:       Martin Mans 

 

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 …………………………………………… 
 


