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Welkom 
 
Opwekking 464 
1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 95: 1 en 3 
1 Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
3 Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Verootmoediging en genadeverkonding 
 
Psalm 103: 3 
3 Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
De Tien Geboden 
 
Psalm 103: 5 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Gebed 

Kinderlied: Op Toonhoogte 529 
Refrein (2x) 
Ja is ja, nee is nee, 
beloofd is beloofd. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
1 Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten, 
want Hij is altijd trouw. 
Refrein 
2 Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
Refrein 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezingen door Eefke Neurink 
Psalm 23 
1Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
5U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 
Johannes 10: 11- 16 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder is 
bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12Een 
ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en 
niet de eigenaar van de schapen, 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 maar ingehuurd 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. 16Maar 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. 
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Evangelische Liedbundel 7b 
1 Mijn herder is de HERE God, 
in Hem is al mijn lust; 
in groene weiden voert Hij mij 
aan wateren der rust. 
2 De Heer verkwikt mijn matte ziel, 
Hij doet mijn voeten gaan 
in 't spoor van zijn gerechtigheid 
ter wille van zijn Naam. 
3 En ga 'k door 't diepe doodsravijn, 
geen vrees verbijstert mij: 
Uw stok en staf zijn mij tot troost, 
Gijzelf zijt mij nabij. 
4 Voor 't oog van wie mijn hater is, 
hebt Gij mijn dis gespreid, 
met olie wordt mijn hoofd gezalfd, 
mijn beker is bereid. 
5 Genade en goedheid volgen mij 
mijn ganse levensdag, 
totdat ik eens in 's HEREN huis 
voor eeuwig wonen mag. 
 
Preek 

Tekst: Psalm 23: 4 
Thema: U bij mij 

 
Gezang 21: 3, 5, 6, 7 
3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Mededelingen 
Gebeden 
Collecteaankondiging 

1. Diaconie 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
De kinderen komen terug 
 
Psalm 121: 1 en 4 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Zegen (3x amen)

 


