
 

        Welkomdienst  
 
             
Op zondag 19 mei 2019 

 

Aanvang 19.00 uur in  

 

De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

 

                   Thema: “de Les van de Palmboom” 

 

 

 

 
 

 

 

          m.m.v: “Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk 

          Soliste:  Lieneke van Eijkelenburg 

 
                                              

                               

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

 

Organist     : Jacob Schenk 
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Samenzang: Hemelhoog 564: 1,2,3 

 

1.Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel 

   Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 

   Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. 

   O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

2.Voor uw Woord van genade, dank U wel. 

   Voor uw Woord van genade, dank Uwel. 

   Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij. 

   O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

3.Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

   Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

   Vul ons hart voor altijd, met uw liefde en heerlijkheid. 

   O,Heer, wij prijzen uw naam! 

 

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 de 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. 
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Koor: Heer, ik hoor van rijke zegen (Koor couplet 3, Samenzang 1,2,4) 

 

        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. 

 

        2.Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. 

           Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefd’ook in mijn hart. 

           Ook in mij, ook in mij, Stort uw liefde ook in mij. 

 

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

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

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

 

Koor: Bede 

            

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang: (staande) 

 “Waar je woont op deze wereld” (melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 

 

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 

Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon 

Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan 

En te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan. 

 

Waar je woont op deze wereld tussen bloemen of beton 

Tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon 

Elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te verstaan 

Door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

 

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 

Tussen twijfel, tussen hope, elke dag is er een zon. 

Elke dag een nieuwe kans ook, samen weer op weg te gaan. 

Samen werken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam. 

 

Stil gebed onze hulp en groet 
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Samenzang: Evang. Liedbundel 171 (3 keer) 

 

Als alles duister is, onsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

 vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. 

 

Gebed 

 

Koor: Straf mij in Uw gramschap niet 

           Ik voel de winden Gods vandaag 

           Angel Band         soliste: Lieneke 

 

Samenzang Gezang 143  (melodie bundel 1983  Op bergen en in dalen) 

 

Zo vrolijk als een vlinder, zo vrij en opgewekt 

als één die ongehinderd, de hemel heeft ontdekt, 

geloof en hoop gekregen, als vleugels aangedaan, 

de loze dood ontstegen, ben ik mijzelf voortaan. 

 

Wat knelde is gestorven, wat kwelde is vergaan, 

ons leven is verborgen, bij God een nieuw bestaan, 

als Christus zal verschijnen, verschijnt Hij niet alleen, 

dan zingen al de zijnen, in paaslicht om Hem heen. 

 

Zo vrolijk als een vlinder, leef ik voor U o Heer 

de nacht boeit mij steeds minder, het daglicht des te meer, 

Uw liefde zal mij laven, ik ben van nu af aan, 

In Uw graf meebegraven, en met U opgestaan! 

 

 

Bijbellezing: 1 Korinthe 15: 1-11 

De opstanding van de doden. 

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigt heb, 

dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u 

tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. 

Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb 

doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor 

onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en 
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op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is 

verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij 

verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie 

er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 

Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas 

op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 

Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard 

omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 

Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet 

zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle 

andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.  

Hoe dan ook , of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde 

boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. 

 

Koor: Psalm 25  

           Ruwe stormen mogen woeden 

            

Overdenking: ”de Les van de Palmboom” 

 

Samenzang: Opwekking 642 

 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, Want dit water brengt nieuw leven      

neem ik mee naar de rivier.  en verfrist mij elke dag. 

Heer, vergeef mij en genees mij. ’t Is een stroom van uw genade, 

Vader, kom, ontmoet mij hier. Waar ‘k U steeds ontmoeten mag. 

 

                                                            Refrein: 
                                                            Here Jezus, neem mijn leven, 

                                                            ik leg alles voor u neer. 

                                                            Leid mij steeds weer naar het water, 

                                                           'k wil U daar ontmoeten,Heer. 

 

Al mijn zonden,al mijn zorgen, Want dit water brengt nieuw leven 

neem ik mee naar de rivier.  en verfrist mij elke dag. 

Heer, vergeef mij en genees mij. ’t Is een stroom van uw genade, 

Vader, kom, ontmoet mij hier. Waar ‘k U steeds ontmoeten mag. 

                                                           Refrein 
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Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt: "Ontmoet mij hier. 

Refrein 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Koor: Cryín´ in the chapel  solist: Lieneke 

           Zing van zijn trouw (koor en samenzang) 

 

1.Zing van zijn trouw zo wonderbaar 

   Zijn majesteit en macht  

   Van zijn beloften eeuwig waar  

   die zijn genade ons bracht 

 

3.Nu juicht mijn zwakke hart in Hem 

   ‘k Ben zeker van Zijn heil 

   Een nieuwe schepping werkt Zijn stem 

   Zijn liefde zonder peil 

 

Koor: The King and I 

 

 

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. 
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Slotzang: Zing voor de koning  (melodie Glory Hallelujah) (staande) 

 

Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer 

Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer 

Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer 

Want Hij is opgestaan; 

Glory, Glory Halleluja, (3x) Christus is opgestaan! 

 

Zing voor de Heer, die uit het graf is opgestaan 

Zing voor de Heer, Hij gaf ons leven in Zijn naam 

Zing voor de Heer, want Hij zelf gaat ons vooraan 

O mensen, prijs Zijn naam! 

Glory, Glory Halleluja, (3x) Christus is opgestaan! 

 

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. 

 

30-06-2019   Together Worshipdienst 

m.m.v:          Remko Hakkert & Band 

 

15-09-2019 

Voorganger: Ds. T.J.Oldenhuis uit Coevorden 

m.m.v:        “Christelijk Mannenkoor Zwolle”  

o.l.v:             Harry Koning 

Klarinet:       Irene van Dijken 

Saxofoon:    Annemieke van Dijken 

Piano:           Wilco Veldkamp 

organist:       Johan Smit  

 

17-11-2019 

Voorganger: Ds. W.M.Schut uit Elburg 

m.m.v:        “Glorify” uit Meppel 

o.l.v:             Jaap Kramer 

organist:       Jaap Kramer 

 

 

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 …………………………………………… 

 


