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Thema: De Goede Herder 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Organist: Rien Kamphorst - mmv Bart Engeltjes 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 136: 1, 2 en 3 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2. Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

3. Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Kyriegebed, afgewisseld met Heer, ontferm U 

Zingen  Lied 654: 1, 2, 4 en 6 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
dan ’t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

Lezen   Ezechiel 34: 1-16 
door Marjanne van de Mheen 



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 weggeroofd 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. 

Zingen  Mijn Herder - Sela 
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. 

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. 

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. 

Hij gaat mij voor. Ik volg zijn spoor, Hij zal leiden. 
Als ik val, tilt Hij mij op, brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik weet dat Hij mij brengen zal 
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. 



Lezen   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.  

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden 

Gesprek met de kinderen 

Zingen  Lied 415: 1 en 2 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

Wegzending en zegen 

Amen   Lied 415: 3 
3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!


