
 Openluchtdienst 

 Op zondag 28 augustus 2022 

 Aanvang 10.00 uur in het 

 Openluchttheater “De Speulkoel” te Borger 

 m.m.v:“Eline Bakker en Band” 

 Voorganger: Dhr. Klaas van der Vlist 



 Welkom en mededelingen 

 Samenzang: Evang.Liedb. 218: 1,2,3 

 Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, 
 want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
 Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. 
 Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 

 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
 en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
 ’t Werk van God is niet te keren omdat hij er over waakt 
 en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 

 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
 Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
 Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 

 Opwekking 589 

 Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
 Met blijdschap in mijn hart 
 Ik wil jubelen voor U Heer 
 Mijn hart is vol ontzag 
 Ik erken: U, Heer, bent God 
 En ik behoor U toe 
 Mijn aanbidding is slechts voor U 
 Wat ik ook denk of voel 

 En ik ga door de poorten met een loflied 
 Want ik wil U ontmoeten deze dag 
 En ik zing U alle lof toe 
 'k hef mijn handen naar U op 
 Ik prijs Uw naam 
 God van de eeuwigheid 
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 Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
 Met blijdschap in mijn hart 
 Ik wil jubelen voor U Heer 
 Mijn hart is vol ontzag 
 Ik erken: U, Heer, bent God 
 En ik behoor U toe 
 Mijn aanbidding is slechts voor U 
 Wat ik ook denk of voel 

 En ik ga door de poorten met een loflied 
 Want ik wil U ontmoeten deze dag 
 En ik zing U alle lof toe 
 'k hef mijn handen naar U op 
 Ik prijs Uw naam 
 God van de eeuwigheid 

 Want de Heer is goed 
 Zijn goedertierenheid 
 Is tot in eeuwigheid, amen! 
 Ja, de Heer is goed 
 Zijn liefde en zijn trouw 
 Zijn tot in eeuwigheid, amen! 

 Gebed 

 God maakt vrij 
 In de naam van de Vader, 
 in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor Uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 (2x) 

 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 
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 God maakt vrij, God maakt vrij 
 in die hoop leven wij. 

 In de naam van de Vader, 
 in de naam van de Zoon, 
 in de naam van de Geest voor Uw troon, 
 zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het: 

 Refrein: 
 God maakt vrij, God maakt vrij 
 in die hoop leven wij. 
 Ons verdriet wordt een lied. 
 God maakt vrij, God maakt vrij 

 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 Refrein: 

 God maakt vrij, God maakt vrij 
 God maakt vrij, God maakt vrij 

 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
 Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 Refrein: 

 God maakt vrij, God maakt vrij,   God maakt vrij, God maakt vrij 
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 Abba 
 U bent een Vader die zingt en juicht en over ons 
 Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons 
 Nog voor ons bestaan ging Uw hart naar ons uit 
 En Uw liefde laat ons nooit meer los 
 U bent een Vader die zingt en juicht over ons. 

 Abba, Onze Vader. 
 Abba,Wij zijn van U. 

 U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
 U neemt ons bij de hand en danst met ons 
 Niets in ons bestaan zal U ooit ontgaan 
 Uw liefde laat ons nooit meer los 
 U bent een Vader die zingt en juicht over ons. 
 Abba, onze Vader Abba, Wij zijn van U. 
 Abba, onze Vader Abba, Wij zijn van U. 

 U vond ons verloren in slavernij 
 Uw liefde greep in en U kocht ons vrij 
 Met alles wat in ons is roepen we ´Abba´ 

 Dichtbij Uw hart, terug van weggeweest 
 komen wij thuis bij Uw welkomstfeest 
 Met alles wat in ons is roepen we ´Abba´ 

 Bij U verdwijnt onze onzekerheid 
 en vinden wij onze identiteit 
 Met alles wat in ons is roepen wij ´Abba´ 

 Nu zijn wij van U en U bent van ons 
 en dat staat vast wat ons ook overkomt 
 Met alles wat in ons is roepen wij nu: ´Abba´ 

 Abba, Onze Vader Abba, Wij zijn van U 
 Abba, Onze Vader Abba, Wij zijn van U 
 Abba, Onze Vader Abba, Wij zijn van U 
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 Wij zijn Uw kinderen, 
 Zonen en dochters van de Allerhoogste 
 Dank U, Vader 
 Dank U, Vader 
 Dank U, Vader 
 Abba, Onze Vader 
 Abba, Wij zijn van U 

 Kindermoment 

 Door en door goed 
 Geen pen kan ooit beschrijven 
 Hoe liefdevol U bent 
 Heel Uw wezen is doordrenkt 
 Met goedheid ongekend 
 In U is geen duister te vinden. 

 U bent door en door goed, 
 U bent in en in liefde 
 Tot het einde aan toe, 
 Zal Uw trouw mij omringen 
 U bent door en door goed, 
 U bent in en in liefde 
 Tot het einde aan toe 
 Zal mijn hart zingen 
 U bent door en door goed 

 Geen lied dekt ooit de lading 
 Van Wie U bent voor mij 
 Uw hart vol vriendelijkheid 
 Maakt dat mijn ziel beleidt: 
 U alleen verdient al mijn aanbidding 

 U bent door en door goed 
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 Als ik hoog op de bergtop sta 
 U mij met zegen overlaadt: 
 Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 
 Ook wanneer ik U niet begrijp 
 En de pijn overweldigt mij 
 Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 

 O, op elk moment 
 Zal ik mijn stem later horen 
 O, want in seizoen 
 bent U goed 
 O, door en door en door en door goed 

 Evang. Liedbundel 123: 1,2 

 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. 
 Refrein: 

 Eline: Geen afstand 

 Overdenking; Klaas van der Vlist 
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 Bij U is de Bron (psalm 36) sela 
 Bij U is de bron van het leven. 
 Van U komt het licht. 
 Door uw licht, zien wij licht. 

 Hoog als de hemel is uw liefde. 
 Tot aan de wolken reikt uw trouw. 
 Uw goedheid is als hoge bergen, dieper dan de oceaan. 

 Zo kostbaar is uw grote liefde. 
 Wij mogen schuilen dicht bij u. 
 U lest de dorst met vreugdestromen, 
 meer dan genoeg, in overvloed. 

 Evang. Liedb. 374: 1,2,3 

 O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
 de wereld zie, die U hebt voortgebracht 
 Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
 heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 

 Refrein  :  Dan zingt  mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
 tot in de dood gegaan is als een lam 
 Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
 en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 Refrein: 

 Als Christus komt met majesteit en luister 
 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 
 Refrein: 

 Openluchtdienst  28-08-2022  7 



 Eline: Uw manier is beter 

 Liedb. 913; 1,2,3,4 
 Wat de toekomst brengen moge, 
 Mij geleidt des Heeren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig kalme moed! 

 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 
 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij Uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al Uw luister, 
 als ik in Uw hemel kom! 

 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zoo ik mocht, ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 Als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen den weg niet vindt: 
 neem mijn hand in Uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 

 Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land. 
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 Jezus Overwinnaar 
 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
 Want U bevrijdt en geeft leven. 
 Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
 Alles buigt voor Koning Jezus. 

 U bent de held die voor ons strijdt. 
 U baant de weg van overwinning. 
 Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
 Uw troon staat onwankelbaar. 
 Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
 Jezus, Overwinnaar! 

 De duisternis licht op door U. 
 De duivel is door U verslagen. 
 Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
 Jezus leeft en ik zal leven! 

 De schepping knielt in diepst ontzag. 
 De hemel juicht voor onze Koning. 
 En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 Naam boven alle namen. 
 Naam boven alle namen. 
 Naam boven alle namen. 

 Collecte 

 Zegen 
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 Slotlied: De Zegen 
 De Heer zegent, beschermt jou. 
 Zijn nabijheid geeft Hij. 
 Genadig is Hij. 
 De Heer richt zijn oog op jou 
 en geeft vrede.  

 De Heer zegent, beschermt jou. 
 Zijn nabijheid geeft Hij. 
 Genadig is Hij. 
 De Heer richt zijn oog op jou 
 en geeft vrede.  

 Amen, amen, amen.  
 Amen, amen, amen. 

 Laat zijn goedheid op jou stralen 
 meer dan duizend generaties 
 jouw familie en jouw kind’ren 
 en hun kind’ren, en hun kind’ren. 

 Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
 en komt na jou, en is naast jou, 
 en rondom jou, binnen in jou, 
 Hij is met jou, Hij is met jou  . 

 In de ochtend, in de avond, 
 In jouw komen, en jouw weggaan, 
 In jouw huilen, in jouw lachen, 
 Hij is voor jou, Hij is voor jou.  
 Hij is voor jou, Hij is voor jou. 

 Amen, amen, amen.  
 Amen, amen, amen. 
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 Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten 
 onder het genot van een kopje koffie/ thee en limonade. 

 Wilt u contact?  www.vrijebaptistengemeenteborger.nl 

 Volgende dienst: zondag 4 september 
 Voorganger: Ds. T. van ‘t Hof  m.m.v. Combo pg Borger 

 Een fijne zondag en tot volgende week! 

 Commissie Openluchtdiensten. 

 Als u het werk van de commissie wilt steunen, kunt u uw vrijwillige 
 bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38RABO 0309 2051 07 
 t.n.v. Protestantse Gemeente Borger o.v.v. Openluchtdiensten. 

 Voor giften kunt u ook de QR-code scannen en uw eigen bijdrage invullen. 
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