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Oene, Goede Herderkerk 
6 mei 1984 v.m. | 2e zondag na Pasen 
Schriftlezingen: | Ezechiël 34: 23-31 | Johannes 10: 11-16 | SV  
Tekst: Johannes 10: 11-16 De Goede Herder 
 
Geluidskwaliteit is niet optimaal…. 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
van God de Vader 
en van Jezus Christus de Here 
door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 

1 Juich aarde, juich alom den Heer', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
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Tot in het laatste nageslacht. 
 

God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 88 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Ezechiël 34: 23-31 

23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn 
knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn. 
24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het 
midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken. 
25 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land 
doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. 
26 Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal 
den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn. 
27 En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven, en het land zal zijn inkomst geven, en zij 
zullen zeker zijn in hun land; en zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik de disselbomen 
huns juks zal hebben verbroken, en hen gerukt uit de hand dergenen, die zich van hen 
deden dienen. 
28 En zij zullen den heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze 
niet meer vreten; maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke. 
29 En Ik zal hun een plant van naam verwekken; en zij zullen niet meer weggeraapt worden 
door honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen. 
30 Maar zij zullen weten, dat Ik, de HEERE, hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, 
het huis Israëls, spreekt de Heere HEERE. 
31 Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, 
spreekt de Heere HEERE. 

 
2e lezing Johannes 10: 11-16 

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf 
komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. 
13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. 
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. 
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de 
schapen. 
16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en 
zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. 
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Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 23: 1 en 2 

1 De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waatren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtheden. 
 
2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen, 
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haatren ogen. 
 

Verkondiging  
 
Zingen Psalm 23: 3 

3 Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien, 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. 
Zodat ik in het heilig huis des Heeren, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 68: 5 

5 Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 
Uit vrije goedheid waart Gij haar, 
Een vriendelijk beschermer 
En hebt ellendigen dat land, 
Bereid door Uwe sterke hand, 
O Israels Ontfermer. 
De Heer' gaf rijke juichensstof, 
Om Zijne wondren en Zijn lof 
Met hart en mond, te melden. 
Men zag welhaast een grote schaar 
Met klanken van de blijdste maar, 
Vervullen berg en velden. 

 
Zegen 
 
Wilhelmus gezongen i.v.m. verjaardag van Prinses Juliana, 75 jaar. 


