
 

Inzameling van de gaven 
 

Zingen als Slotlied: Lied 904: 1, 3 en 5 – Beveel gerust uw wegen 

https://www.youtube.com/watch?v=7eEjf0Uot4Q 

 

1. Beveel gerust uw wegen,     

Al wat u 't harte deert,     

der trouwe hoed' en zegen     

van Hem, die 't al regeert.     

Die wolken, lucht en winden    

wijst spoor en loop en baan,    

zal ook wel wegen vinden     

waarlangs uw voet kan gaan.    

 

3. Laat Hem besturen, waken,  

't is wijsheid wat Hij doet!  

Zo zal Hij alles maken,  

dat ge u verwond'ren moet,  

als Hij, die alle macht heeft,  

met wonderbaar beleid  

geheel het werk volbracht heeft,  

waarom gij thans nog schreit. 

 

5. Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

24-05  14:30   ds. G.H. Labooy        Speciale online aangepaste kerkdienst 

24-05 19:00   ds. Gerrit de Haan    Online jongerendienst 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 24 mei 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Martien van der Knijff    

 

Thema: De Heer is mijn Herder 

Voor de dienst 

- Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 23c: : 1, 2, 3, 5 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,          2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

wijst mij een groene streek;            doet mij zijn wegen gaan, 

daar rust ik aan een stille stroom           de paden van gerechtigheid, 

en niets dat mij ontbreekt.            ter ere van zijn naam. 

 

3. Al moet ik door het doodsravijn,          5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

U gaat steeds aan mijn zij.            uw liefde, dag aan dag; 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf          en wonen zal ik in Gods huis 

geeft steun en veiligheid.            zo lang ik leven mag. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Zingen Psalm 139: 1 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Aansteken van de kaarsen 

 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 

Verootmoediging 
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Gebed bij opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Psalm 23 

1 Een psalm van David. 

 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,  

3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden  

tot eer van zijn naam. 

 

4 Al 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. 

 

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,  

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

 

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,  

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

 

Zingen Lied 389: 1 en 2 (volgens melodie 670)    

‘Gij nodigt mij aan tafel, mijn beker vloeit over’  

 

1. Het brood dat ons voor ogen staat  2. De beker die de ronde doet, 

en zich geduldig breken laat,    het is de omloop van Uw bloed, 

is Uw gedaante, lieve Heer,     het spreekt van een geheimenis, 

Gij daalt als manna in ons neer.    Uw hartslag die ons leven is. 

 

Schriftlezing: Johannes 10: 11-21 

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.’ 

 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Zingen: Lied 184: 1, 2, 3 en 4.  – De herder heeft zich niet vergist 

https://www.youtube.com/watch?v=2OoCB5cS5is 

 

1. De herder heeft zich niet vergist,   2. De herder neemt zijn stok en staf 

de schapen zijn geteld.     en zoekt het overal. 

Maar één klein schaapje wordt vermist   Kwam er een wolf op ’t schaapje af 

dat dwaalt nog in het veld.     of maakte het een val? 

 

3. Het is al donker en al laat,    4. Al is het schaapje eigenwijs 

als Hij het schaapje vindt.     en gaat het honderd keer, 

Hij streelt het zacht en is niet kwaad,   niet met de kudde mee op reis, 

maar draagt het als een kind.    de herder zoekt het weer. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen: Mijn herder – Sela  

https://www.youtube.com/watch?v=BLAeTNK7vxg    

 

Refrein:  De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

 Hij omringt mij met zijn liefde. 

 De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

 Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

 

1. Hij roept mijn naam. Ik hoor zijn stem, Hij de mijne. 

Als ik dwaal zoekt hij mij op, brengt mij veilig thuis. 

Mijn herder verzorgt al mijn wonden, heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij hem te zijn. (refr.) 

 

2. Hij gaat mij voor. Ik volg zijn spoor, hij zal leiden. 

Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan. 

Mijn herder beschermt heel mijn leven, door het zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij hem te zijn. 

 

3. Al gaat mijn weg door een donker dal,  
ik weet dat hij mij brengen zal  

naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OoCB5cS5is

