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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 7 mei 2006 | 4e zondag van Pasen | Herderschap 
Schriftlezing, Johannes 10: 11-16 | Psalmen 23| NBG51 | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen eerst stil zijn 
Voor de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 80: 1 en 2 

1 O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2 Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 79: 5 

5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
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wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 23 

1 Een psalm van David. 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
3 Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen 
om zijns naams wil. 
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
5 Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 

 
2e lezing Johannes 10: 11- 16 

11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 12 maar wie 
huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de 
schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 13 want hij is een 
huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de 
mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn 
leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die 
moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.  

 
Zingen Psalm 23: 1 en 2 

1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
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opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 

 
Preek 
 
Daarna Psalm 23 : 3 

3 Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 14 

1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
2 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. 
 
3 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! 
 
4 De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
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zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 
  
5 De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me_altijd. 

 
Zegen 


