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Inleidend orgelspel: Psalm 84 vers 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.

Opening

Herinneringen aan pa: door Wilma en Gert

Zingen: Psalm 23a vers 1, 2 en 5 (Weerklank)

 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 waatren der rust.
 
 2. De Heer is mijn Herder!
 Hij waakt voor mijn ziel:
 Hij brengt mij op wegen
 Van goedheid en zegen;
 Hij schraagt m’, als ik wankel;
 Hij draagt m’, als ik viel.

 5. De Heer is mijn Herder!
 Hem blijf ik gewijd;
 ’k Zal immer verkeeren
 In ’t huis mijnes Heeren:
 Zoo kroont met haar zegen
 Zijn liefde m’ altijd.

Gebed



Schriftlezingen:

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.

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

.
Overdenking

Orgelspel: Psalm 23

Gebed



Zingen: Gezang 471 vers 1 en 3

 1. Wat de toekomst brengen moge,
 Mij geleidt des Heeren hand;
 moedig sla ik dus de oogen
 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!

 3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht, ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 Als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.

Uitleidend orgelspel: ‘Abba Vader’
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe,
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen,
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.


