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Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’

 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.

Votum

Woord van welkom

Gebed

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 4

	 1.	God	heb	ik	lief;	want	die	getrouwe	HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 4. D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
 ‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
 Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
 Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

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 11 - 16

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12  Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom   
 heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de   
 wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13	En	de	huurling	vlucht,	omdat	hij	een	huurling	is	en	zich	niet	om	de	schapen		 	
 bekommert.
14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de   
 schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet   
 Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde   
 en één Herder.

Meditatie: n.a.v. Psalm 23
 ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets’

Zingen: Psalm 23 vers 1 en 3

 1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;
 ‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
 Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
 Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
 Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
	 In	‘t	effen	spoor	van	Zijn	gerechtigheden.

 3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
	 En	van	Uw	heil	mijn	beker	overvloeien.
 Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
 Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
	 Zodat	ik	in	het	heilig	huis	des	HEEREN,	
	 Een	lange	reeks	van	dagen,	blijf	verkeren.

Dankgebed

Dankwoord namens de familie



Zingen: Psalm 89 vers 1

 1. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
 Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
 Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
 Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
 Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
 Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’

 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
 moedig sla ik dus de ogen,naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.
 Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.

 


