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KERKDIENST VAN 25 APRIL 2021  
 
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 
Pianiste: Moniek Timmer 
Zanger: Hillegonde Kalfsbeek 
 

- Woord van welkom 
 
- Stil gebed 
 
- Lied 23:1,2,3 uit Liedboek  
 
   De Heer is mijn Herder! 
 'k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan waat'ren der rust. 
 
   De Heer is mijn Herder! 
 Hij waakt voor mijn ziel, 
 Hij brengt mij op wegen 
 van goedheid en zegen, 
 Hij schraagt me als ik wankel, 
 Hij draagt me als ik viel. 
 
   De Heer is mijn Herder! 
 Al dreigt ook het graf, 
 geen kwaad zal ik vrezen, 
 Gij zult bij mij wezen; 
 o Heer, mij vertroosten 

 uw stok en uw staf! 
   

- Bemoediging en groet 
 
- Gebed om vergeving 
 
- Lied 617, uit Hemelhoog 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
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laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

- Gebed om de Heilige Geest 
 
- Bijbellezing: Johannes 10: 11-16 
 
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  
 
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; de man is een huurling en de 
schapen kunnen hem niets schelen.  
 
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de 
Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.  
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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.  
 
- Lied 452: 1,2, uit de Evangelische Liedbundel 
 
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 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 Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
- Preek 
 

Ik ben de goede herder  
- Muziek 
 
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 
- Lied 871: 1,4, uit Liedboek 
 
   Jezus zal heersen waar de zon 
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 gaat om de grote aarde om, 
 de maan zijn lichte banen trekt, 
 zover het verste land zich strekt. 
  
   Laat loven al wat adem heeft 
 de koning die ons alles geeft. 
 O aarde om dit nieuw begin 
 stem met het lied der eng'len in. 
 
- Zegen 


