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Liturgie Kliederdienst 
4 november 2018 

Goede Herderkerk te Borger 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Medewerking: werkgroepleden Kliederdienst 

Muzikale medewerking: muziekgroep 

 

Thema: Op zoek naar Abraham 

 

 

Muziekgroep speelt  

 

Welkom en uitleg van dienst  

Welkom u en jullie in deze dienst. Vandaag een bijzondere viering de eerste kliederdienst in 

de protestantse gemeente in Borger.  

Een kliederdienst is er voor iedereen, van jong tot oud, om samen op verschillende manieren 

een bijbelsonderwerp uit te werken. Daarover straks meer. 

Samen gaan we vandaag op zoek naar Abraham.  

De ouderling van dienst vandaag is: 

Muzikaal worden we begeleid door een groep enthousiaste jongeren. We hoorden ze al spelen 

toen we de kerkzaal binnenkwamen.  

Er zijn vandaag bloemen die we als groet en bemoediging laten brengen naar:………….. 

Tijdens deze dienst worden er foto’s gemaakt. In het kader van de privacywet moeten we u en 

jullie daarop wijzen. Mocht je niet op de foto willen dan mag je dat zeggen en aangeven bij de 

begeleiders van de workshops. 

Voor de mensen die met ons zijn verbonden via de radio of internet ook een hartelijk welkom. 

Een deel van de dienst is op andere plaatsen dan in de kerkzaal. Het kan dus zijn dat u een 

deel van de dienst niet meekrijgt. Daarvoor onze excuses, maar het karakter van de viering 

brengt dat nu eenmaal met zich mee. 

 

En weet je wat er zo fijn is vandaag. Naast alle volwassenen en kinderen die vandaag zijn 

gekomen is er ook een gezin dat zich heeft laten inschrijven in onze gemeente. 

Zij zijn komen wonen in Ees aan de Exloërweg 2.  

En dat gezin heten we vandaag speciaal welkom in onze gemeente. 

Gerard en Anke Prins, samen met hun dochters: Sofie, Susanne en Elise. Hartelijk welkom en 

we hopen dat jullie het goed zullen hebben in onze gemeente en dat jullie er je plek in kunnen 

vinden. 

 

We beginnen nu met de bemoediging en groet en zingen daarna het lied van Abraham. 

 

 

Votum en Groet  

V: Ook vanmorgen mogen we er op vertrouwen dat God aanwezig is. 

      In zijn Huis zijn we samengekomen 

     Kinderen en volwassenen om samen te vieren 

     Dat God  ons niet alleen laat. 

 

V: de Vrede van God is met jullie en met u 
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Allen: en met jou 

            Amen.  

 

 

We zingen: Lied: Abraham (tekst: Hannah Lam)  

 

      1.        Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  

      Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen.  

      Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. 

 

2. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  

Ik zal jou Mijn zegen geven, je geleiden allerwegen,  

en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam. 

 

3. Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  

Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen  

staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst. 

 

Introductie thema Abraham  
Voor deze eerste kliederdienst hebben we gekozen voor Abraham. 

In het kort ga ik jullie dat verhaal vertellen. 

 

Abraham wordt door God geroepen. 

 

 

 

Uitleg van de 5 onderdelen waaraan deel kan worden genomen: 

 

1. Abraham door God geroepen  

2. Abraham op reis  

3. Landverdeling tussen Abraham en Lot  

4. Nakomelingen als zandkorrels  

5. Algemene bijdrage aan de dienst 

 

We gaan uiteen! 
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We komen terug! 
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Bij het terugkeren in de kerkzaal speelt de muziekgroep  

 

Samenvatting activiteiten foto’s op de beamer 

 

Zingen lied (op de wijs van samen in de naam van Jezus)  

 

Gebed  

 

Collecte: De collecte is bestemd voor kerk in Actie.  

 

Mededelingen 

 

Zingen : Lied 416: 1, 2, 3 en 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Woorden van zegen 

 

 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 In de hal, in ’t Anker en de kelder staan limonade, thee en koffie met wat lekkers klaar ! 


