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Thema:  Van God als van mijn herder spreken (Pnr. 1627)Johannes 10: 11-18 
Uitgesproken op 3 mei 2020 ten tijde van de Coronacrisis  
 
 
Voorafgaand aan de dienst klinkt piano met o.a. Lied 414 LB’3 

1 Wilt heden nu treden voor God, den Here, 
Hem bovenal loven van harte zeer, 
en maken groot zijns lieven namens ere, 
die daar nu onze vijand slaat terneer. 
 
2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen 
dit wonder bijzonder gedenken toch. 
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 
doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 
 
3 Bidt waket en maket dat g'in bekoring 
en 't kwade met schade toch niet en valt. 
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring, 
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

 
Stilgebed 
 
Welkom 
 
Bemoediging en Groet 
 
 
Zingen  Lied 194 ELB 

Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal. 
 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
 
2 Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.  
Refrein 
 
3 Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.  
Refrein 
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4 Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.  
Refrein 

 
Inleiding 
 
Gebed 
 
Pianist speelt ELB 175  

1. Stilte over alle landen in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 
Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven. 
God wil goede rust ons geven in deze nacht. 
  
2. Stilte over alle landen in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht. 
 

Kinderen moment A 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 10: 11-18 NBV 

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven 
voor de schapen. 12 Een 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; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem 
niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen 
en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik 
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar 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. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven 
geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt 
mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om 
het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn 
Vader heb gekregen.’ 
 

Pianospel 
 

Meditatie 
 
Zingen Psalm 23 
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1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
2 De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
5 De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Kinderen moment B 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Luisteren en kijken naar The Lord is my Shepherd 
 
Zegen 
 
Organist speelt Lied 411: 1, 8 en 14 LB’73 

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. 
 
8 Als David moeste vluchten 
voor Saul den tiran, 
zo heb ik moeten zuchten 
met menig edelman. 
Maar God heeft hem verheven, 
verlost uit alle nood, 
een koninkrijk gegeven 
in Israël zeer groot. 
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14 Oorlof, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid! 
Tot God wilt u begeven! 
Zijn heilzaam woord neemt aan! 
Als vrome christen leven, 
't zal hier haast zijn gedaan! 


