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Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst.  

 

Gebed om ontferming 



v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

Lezing  Ezechiël 34, 1 – 16. 
 
De HEER richtte zich tot mij: ‘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? Jullie 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. Zwakke 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. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde 
dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze 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. 
Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, 
mijn schapen hadden geen herder, ze werden weg geroofd en door de wilde dieren verslonden; en 
jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn 
schapen! Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Dit 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! Dit zegt 
God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals 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. Ik 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. Ik 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. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik 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. 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  23c 

 

Lezing   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. 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.  
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel 653, 1, 6 en 7. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel      654, 1 en 4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven  onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 
 
Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

 

Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 708, 1 en 6. 

  

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij, met name voor de verwarming van de 

kerk en voor de diaconie. 

Volgende week, 2 mei is er een dienst van woord en gebed. Voorganger is mevr. Th. Verspui uit 

Rhenen. 


