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Thema In naam der gerechtigheid (over het Wilhelmus) Johannes 10: 11-16 
Uitgesproken 30 april 2017 om 10.00 uur in de Baak te Hasselt 
 
Zondag Misericordia Domini. 
 
Liederen uit ELB en Nieuwe Liedboek 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Vóór de dienst: 
 
Zingen uit de Evangelische Liedbundel 6 

De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 

 
Zingen uit de Evangelische Liedbundel 304 

Vader vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons mensheid aan bij U. 
 
2. Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder,  
Neem ons in uw liefde aan. 
 
3. Vader, in dit uur der waarheid keren we ons tot U. 
O vergeef ons, Heet, herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw. 
 
4. Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aan schouwen,  
dat wij uw naam verhogen ~Heer. 
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Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 33: 1 en 2 

1 Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
2 Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Het is de tweede zondag na Pasen, zondag ‘Misericordia Domini’, ‘de trouw des 
HEREN’, naar Psalm 33:5: De ENE bemint gerechtigheid en recht, van zijn trouw 
is de aarde vervuld’.  
We hebben die woorden daarnet ook gezongen, ‘op trouw gegrondvest zijn zijn 
daden, op liefde rust zijn heilig recht’.  Over die trouw en liefde, en vooral Gods 
hang naar recht en gerechtigheid zullen we het in deze dienst hebben. En op het 
(alternatieve) leesrooster staat Johannes 10, over ‘de goede herder’ die voor zijn 
schapen tegen de wolven vecht. 
 
De synagogale lezing gisteren was uit de Sidroth Tazria en Metsora, Leviticus 12 
t/m 15, over wat een mens verontreinigt. Van belang: het Joodse volk 
wereldwijd herdacht afgelopen week de moord op ca zes miljoen van hun 
volksgenoten in de Tweede Wereldoorlog; Jom haSjoah. Zij doen dat niet – zoals 
de VN heeft ingesteld – op 27 januari, de dag dat Auschwitz werd bevrijd, maar 
op 27 Nisan op hun kalender, de dag van de opstand van Joden tegen de 
Duitsers in het getto van Warschau; die vond plaats van 19 april tot 16 mei 
1943. Tot dat ogenblik hadden Joden zich altijd aangepast en als schapen naar 
de slachtbank laten leiden. Maar die opstand werd een keerpunt. 
Met het oog ook op de preek zometeen citeer ik uit de Jerusalem Post (1988):  
In onze dagen heiligt men de Naam van God niet door het opgeven van het leven 
voor zijn geloof, maar door te vechten voor het behoud van Joods leven zonder 
meer. In zekere zin is het uit de opstand in het getto van Warschau – waarbij 
Joden verklaarden te zullen vechten tegen hen die hun leven ontkenden – dat de 
Staat Israel is voortgekomen (einde citaat). Morgen is het Jom haZikaron 
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(gedenkdag voor de gevallen soldaten bij het creëren en verdedigen van de staat 
Israel in 1948). Overmorgen is het Jom ha’Atsmaoet (dag van de 
Onafhankelijkheid van Israel). 
En wat is bij dit alles de link met onze ‘Koningsdag’ en ‘Bevrijdingsdag’ en ons 
‘Wilhelmus van Nassouwe’? En wat de link naar aanstaande donderdag, 4 mei, 
dag van herdenken van óns verzet tegen de tirannie? En als wij de gevallenen 
herdenken, dan horen daar toch ook die 100.000 Joodse landgenoten bij die 
vanuit ons midden naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd? Ook naar 
Auschwitz waar uw predikant Peter Ros met een aantal gemeenteleden deze 
week verbleef. 
En hoe kan ons leven dan ‘gewoon’ verdergaan? 
En wat bedoelde u eigenlijk toen u daarnet een Joods lied zong, een lied uit 
Israel: ‘De ENE bemint gerechtigheid en recht, van zijn trouw is de aarde 
vervuld’? Waar en waaraan is dat te zien dan?!We zingen nu Lied 1008, een roep 
uit de diepte tot onze hemelse koning en rechter. 
 
Zingen  Lied 1008 

1 Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleuglen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 
2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
Gebed om ontferming 
 
Lofprijzing Psalm 124: 1 en 4 

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
 
4 Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst (hun thema: Exodus 2: 1-10) 
 
Zingen  Lied van het licht 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht. 
 
2. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
Schriftlezing Johannes 10: 11-16 

11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen.12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de 
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen;13de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen.14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij,15zoals de Vader mij kent en ik 
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.16Maar ik heb ook 
nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die 
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder. 

 
Zingen  Psalm 78: 14 en 25 

14. Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. 
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. 
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging, 
vergeten zijn uw heil en uw verhoring 
bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt, 
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt. 
 
25. God riep een koning die voor Hem zou strijden, 
God riep een herder die zijn volk zou weiden, 
om wolven van de schaapskooi af te weren - 
een herder Israëls, een knechts des Heren: 
David heeft zo de kudde Gods gehoed, 
oprecht en wijs, in weid' en overvloed. 

 
Prediking 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen  Lied 708: 1, 6 en 15 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
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6 Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
15 Voor God wil ik belijden 
en zijne grote macht, 
dat ik te genen tijden 
den koning heb veracht, 
dan dat ik God den Here, 
de hoogste Majesteit, 
heb moeten obediëren 
in der gerechtigheid. 

 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Psalm 33: 4, 6 en 8 

4 Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, 't volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 
 
6 Geen vorst, al gordt hij zicht ten strijde, 
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden 
aan hen die bouwen op geweld 
Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten, 
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege zijn alleen gelegen 
in des Heren hand. 
 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
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Zegen 
 
Gezongen ‘Amen’ 
 
 


