
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 23                   4e zondag van Pasen                                  Zondag 26 april 2015 
 Liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm     Diaken van dienst:  Ati Valkenburg  

Koster: Evert Jan van de Water   Organist:    Dick Ridder 
Lector: Ellen Swart 

Kindernevendienst: meivakantie 

Meeleven met:  Dhr. J. van de Meent (Egelshoek) is opgenomen in Tergooi, locatie Hilversum.  

 Dhr. De Haan (Spanker 3) verblijft in Gooizicht. 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevrouw G. Schootstra-De Haan Rembrandtlaan 54 

Jarigen: Dhr. C. Vlug, Lindelaan 38 1231 CM  - 28 april wordt hij 80 jaar 

 Mevr. G.P.P.H. Jansen-Van Doornik, Lindelaan 83 1231 CK – 1 mei wordt zij 82 jaar 

Agenda: Zondag 03 mei - 10.00 uur   Ds. H. van Veen, Bodegraven 

  Zondag 10 mei Mw. Ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers, (In het Med.blad staat abusievelijk Ds. Kroon) 

 

Lied van de week: lied 273: 1,2 en 3 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte    we gaan staan 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Lied van intocht:   Lied 66: 1 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Lied 66: 3        we gaan zitten 

Gebed om ontferming met: 

 
 

Glorialied    Lied 304 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Gebed van de zondag 



 

Schriftlezing:   Ezechiël 34: 1 – 10 
 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘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? 
3 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. 4 
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. 5 Zonder herder 
raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren 
verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 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. 
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de 
HEER: 8 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! 
9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de 
HEER: 10 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! 

 

We zingen:   Psalm 23c 

Evangelielezing:   Johannes 10: 11 – 16 

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft 
zijn leven voor de schapen. 12 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; 13 de 
man is een huurling en de schapen kunnen hem niets 
schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de 

Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 
voor de schapen. 16 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: Zo spreekt de Heer G: Wij danken God 
 

We zingen:   Lied 339 a 

 

Verkondiging 

 

We zingen:   Lied 653: 1,6 en 7 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader    (369d) 

 

Collecten:  1. Eredienst en Kerkmuziek  2. Kerk  

 

Slotlied:    Lied 708: 1 en 6     we gaan staan 

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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