
Zingen Lied 654 : 1, 2 en 5 
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in  2. Maar wij verkozen 't duister meer 
met ons die God lofzingen,    dan 't licht door God geschapen 
want Hij deed ons van het begin   en dwaalden weg van onze Heer 
verrukkelijke dingen.    als redeloze schapen. 
Hij heeft het menselijk geslacht   Wij hebben dag en nacht verward, 
in 't licht geroepen en bedacht   de nacht geprezen in ons hart 
met louter zegeningen.    en onze dag verslapen. 
 
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 
Gij herder die ’t verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Stichting Galilea 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied 569 
1. Toen Jezus wist: nu is gekomen  2. Hij gaf ons zwijgende een teken 
het uur om door de nacht te gaan,   en kwam ons voet voor voet nabij, 
heeft Hij een linnen doek genomen  Hij deed het water van zich spreken, 
en water in een schaal gedaan.   het stort zich uit en reinigt mij. 
 
3. Zo is de Heer een knecht geworden 4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
en tot de bodem toe gegaan    de nacht door naar uw grote dag, 
om ons met ootmoed te omgorden,  ik heb in eenvoud aangenomen 
Hij doet ons zijn geringheid aan.   dat ik U daarin volgen mag. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 

De volgende Erediensten zijn op: 
26-03 om 09.30 uur Toerusting welkomstdienst Voorganger ds. H.J. van Maanen  
26-03 om 19.00 uur Jongerendienst Voorganger ds. A.H. van Veluw 
29-03 om 19.30 uur Vesper 

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 19 maart 2017 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Agathe Driegen 
 Organist: Leo Ravensbergen  

Koster: Jan en Berta 
 

Thema: ‘Ik geef mijn leven voor de schapen’ 
 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder 
Hemelhoog 679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Zingen Lied 23b : 1, 2, 3 en 4 
1. De Heer is mijn Herder!     2. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust;     Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij zal mij geleiden      Hij brengt mij op wegen 
naar grazige weiden.     van goedheid en zegen, 
Hij voert mij al zachtkens     Hij schraagt me als ik wankel, 
aan waat’ren der rust.     Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder!     4. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf,     In 't hart der woestijn 
geen kwaad zal ik vrezen,     verkwikken en laven 
Gij zult bij mij wezen;     zijn hemelse gaven; 
o Heer, mij vertroosten     Hij wil mij versterken 
uw stok en uw staf!      met brood en met wijn. 
 
 
Stil gebed  
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Inleiding bij het thema van de dienst (en bij lied 743 na de geloofsbelijdenis) 
 
 
Geloofsbelijdenis  



Zingen Lied 743  
1. Wij offerden aan goden    2. Wij zongen met zijn allen 
ons leven en ons bloed,     uw lof als uit één mond, 
wij ademden ten dode,     wij zijn uiteengevallen, 
toen kwam ons tegemoet     o, maak ons weer gezond, 
de bode van het woord     van harte eensgezind: 
en heeft met ons gebeden     één lichaam, één verlangen, 
en bracht ons in de vrede:     om adem te ontvangen, 
dank God voor Willibrord!     die in ons bidt en zingt! 
 
3. Weer teisteren de machten   4. Wij blijven op U hopen, 
van duisternis en haat     uw toekomst, uw advent! 
uw aarde en wij wachten     Breek onze kerken open, 
weer op de dageraad.     zodat men U herkent 
O God, roep ons opnieuw!     ter wille van het woord, 
O God, blijf ons bewaren     uw naam die wij belijden, 
in onze aardse jaren,      als in de eerste tijden, 
in onze vreemde eeuw.     de dag van Willibrord. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Jes. 40 : 9 - 11 
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie 
God!’ 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon 
heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn 
kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de 
ooien. 
 
Zingen Lied 578 : 1, 2 en 3 
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 
3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 

Lezing N.T. Joh. 10 : 1 - 21 
101 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar 
ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar 
binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De 
schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze 
uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze 
niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie 
vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar 
hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered 
worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen 
om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid. 
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een 
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; 13 de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn 
schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen. 16 Maar 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. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn 
leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef 
het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de 
opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 
19 Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20 Veel mensen 
zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’ 21 Maar 
anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon 
kan de ogen van blinden niet openen.’ 
 
Zingen Lied 578 : 4, 5 en 6 
4. Het rode bloed, zijn koningskleed 5. En door zijn dood en door zijn bloed 
bedekt het schandelijke kruis,   is nu de wereld dood voor mij. 
dat wordt door alles wat Hij leed   Ik ben gestorven, maar voor goed 
de levensboom van 't paradijs.   van heel de dode wereld vrij. 
 
6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Verkondiging 
 


