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Inleidend orgelspel ‘God heeft het eerste woord’

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4
 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 Vanwaar ik dag en nacht
 Des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 Eerst schiep, en sinds bewaarde.

 4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Opdat Hij in gevaar,
 Uw ziel voor ramp bewaar’;
 De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 En waar g’ u heen moogt spoeden,
 Zal eeuwig u behoeden.

Gebed

Bijdrage door de familie

Schriftlezing: Psalm 23
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille  
 wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille  
 van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad  
 vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U  
 zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn  
 leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.



Schriftlezing: Johannes 10 vers 1 - 11
1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur 
 binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
3  Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij  
 roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor  
 hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem  
 wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat  
 Hij tot hen sprak, betekende.
7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de  
 Deur voor de schapen.
8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen  
 hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden 
 worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;  
 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1 en 4
 1. De Heer is mijn Herder!  4. De Heer is mijn Herder!
 ’k Heb al wat mij lust:  In ’t hart der woestijn
 Hij zal mij geleiden   Verkwikken en laven
 Naar grazige weiden;  Zijn hemelsche gaven:
 Hij voert mij al zachtkens  Hij wil mij versterken
 Aan waatren der rust.  Met brood en met wijn. 

Meditatie: n.a.v. Psalm 23 vers 1

 ‘De HEERE is mijn Herder’

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
 1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 Van de frisse waterstromen,
 Dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw naam verhogen?



 5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
	 En	mijn	hart,	wat	mij	moog’	treffen,
	 Tot	den	God	mijns	levens	heffen.

Dankgebed

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 6
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

 6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
 Is t’ allen tijd een zon en schild;
 Hij zal genaad’ en ere geven;
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 Onthouden, zelfs niet in de dood,
 Die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER, die op U bouwt,
 En zich geheel aan U vertrouwt.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘U zij de glorie’

 


