
Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar:

Nakash en Eva Confort

Stil gebed >



Stil gebed

Votum en groet >



Votum en groet

Psalm 95: 1, 3 >



Komt, laat ons juichen voor de HEER,

een lofzang zingen, Hem ter eer,

met snarenspel Hem blij begroeten.

Wij prijzen Hem die redding biedt,

de rots van heil, in psalm en lied.

Wij willen juichend Hem ontmoeten.

Psalm 95: 1, 3



Komt, knielen wij voor God, die leeft,

voor Hem, die ons geschapen heeft:

Hij wil ons als zijn kudde weiden.

Och, hoort toch heden naar zijn stem,

u bent zijn schapen, volgt dan Hem:

zijn hand slechts kan u veilig leiden.

Psalm 95: 3 De Wet >



Wet

Psalm 119: 65, 66 >



Al uw geboden zijn gerechtigheid.

Ik prijs uw woord met juichende gezangen.

Uw rechterhand geleide mij altijd;

naar uw geboden richt ik al mijn gangen.

Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Psalm 119: 65, 66



Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.

Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.

Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Psalm 119: 66 Gebed >



Gebed

Kindmoment >



Filmpje >





Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen,

als je bang in ‘t donker bent,

denk dan eens al die schapen

die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder



Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede herder

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede Herder



Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Jezus is de goede Herder Schriftlezing >



Schriftlezing

Ezechiël 34 : 1 – 16

Johannes 10 : 1 – 5, 11 – 15

Door: Nicole Schreurs



1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, 

profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en 

zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, 

herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf 

geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 
3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun 

wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, 

maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 

Ezechiël 34 : 1 – 16
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4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, 

zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet 

verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, 

verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de 

dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder herder 

raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde 

dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze 

dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; 

over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, 

en er is niemand die naar ze omziet, 

niemand die naar ze op zoek gaat.

Ezechiël 34 : 1 – 16
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7Daarom, herders, luister naar de woorden van de 

HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, 

mijn schapen hadden geen herder, ze werden 

weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en 

jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, 

jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn 

schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden 

van de HEER:

Ezechiël 34 : 1 – 16

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 



10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen 

en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer 

mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf 

weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze 

zullen ze niet meer eten! 11Dit zegt God, de HEER: 

Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 

zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek 

gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik 

naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit 

alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op 

een dag van dreigende, donkere wolken. 

Ezechiël 34 : 1 – 16
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13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle 

landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land 

laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de 

waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land 

waar mensen wonen. 14Ik zal ze laten grazen op een 

goede weide, ook hoog in de bergen van Israël 

zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze 

rusten op groen grasland en in een grazige weide. 
15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten –

spreekt God, de HEER. 

Ezechiël 34 : 1 – 16
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16Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, 

verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 

verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de 

vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden 

zoals het moet.

Ezechiël 34 : 1 – 16
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1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet 

binnengaat door de deur maar ergens anders naar 

binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie door de 

deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 
3Voor hem doet de bewaker open. De schapen 

luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen 

bij hun naam en leidt ze naar buiten. 

Johannes 10 : 1 – 5
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4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht 

heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen 

hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand anders 

volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze 

de stem van een vreemde niet kennen.’ 

Johannes 10 : 1 – 5
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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.

Johannes 10 : 11 – 15
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Psalm 23: 1, 2, 3 >



De HERE wil mijn trouwe herder wezen,

geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.

Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,

aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.

Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,

leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

Psalm 23: 1, 2, 3



Zelfs in een dal vol dreigende gevaren

vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.

U staat mij bij in liefdevol ontfermen,

uw stok en staf vertroosten en beschermen.

Een rijke dis zult U mij toebereiden

voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

Psalm 23: 2, 3



U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien

en van uw heil mijn beker overvloeien.

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,

verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,

zodat ik in het heilig huis des HEREN

mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Psalm 23: 3 Inleiding >





Tekst

Lukas 15 : 1 – 7



1Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken 

om naar hem te luisteren. 2Maar zowel de farizeeën 

als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen 

elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 
3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als 

iemand van u honderd schapen heeft waarvan er 

één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 

negenennegentig andere in de woestijn achter om 

naar het verdwaalde dier op zoek te gaan 

tot hij het gevonden heeft? 

Lukas 15 : 1 – 7
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5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol 

vreugde op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. 

Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt 

tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het 

schaap gevonden dat verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo 

zal er in de hemel meer vreugde zijn over één 

zondaar die tot inkeer komt dan over 

negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer 

nodig hebben.

Lukas 15 : 1 – 7
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Preek >



Preek



Gezang 209: 2, 3 >



Zie Hem verschijnen,

Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen

in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd' en welgezind,

en zegt telken kere:

'Christus overwint!'

Gezang 209: 2, 3



U zij de glorie,

opgestane Heer!

U zij de victorie,

nu en immermeer.

Gezang 209: 2, 3



Zou ik nog vrezen,

nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen

in leven en in dood.

Gezang 209: 3



U zij de glorie,

opgestane Heer!

U zij de victorie,

nu en immermeer.

Gezang 209: 3 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de kerk

de tweede is voor evangelisatie

Opwekking 790 >
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God is mijn Herder, die mij weidt

In groene velden vind ik rust

Hij gaat mij voor naar stille wateren

Zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Heer, ik vertrouw op U alleen

Heer, ik vertrouw op U alleen

Want Uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis

Opwekking 790



Hij leidt mijn voeten in het spoor

Van recht en waarheid, tot Zijn eer

Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol

Een feestmaal staat voor mij klaar

Heer, ik vertrouw op U alleen

Heer, ik vertrouw op U alleen

Want Uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis

Opwekking 790



Al moet ik door een donker dal

Ook dan vrees ik de boze niet

Want U bent bij mij en Uw stok en staf

Vertroosten mij steeds opnieuw

Heer, ik vertrouw op U alleen

Heer, ik vertrouw op U alleen

Want Uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis

Opwekking 790



Heer, ik vertrouw op U alleen

Heer, ik vertrouw op U alleen

Want Uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis

Want Uw trouw en goedheid volgen mij

Genade leidt mij naar huis

Genade leidt mij naar huis

Opwekking 790 Zegen >



Zegen



Fijne zondag en wel thuis!


