
 

 

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 22                    3e zondag na Pasen – Jubilate                                Zondag 07 mei  2017 

                                                                    liturgische kleur: wit 

                                    Voorganger:ds. J.Wolswinkel, Maarssen 

Ouderling van dienst:  Thea vd Bunt     Diaken:      Wil Veraar 

Koster:  Hans Veraar            Organist:   Olaf Neuhaus 

Lector:  Margriet vd Water 

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

  Mw. J. Snijders-vd Engel, Gijsbr.v. Amstelstr.428, Hilversum 

Agenda:      zondag 14 mei, 10.00 uur, Ds . H.M. Ploeger 

Lied van de week:  Lied 103E    [1 x engels, 1 x nederlands] 

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life 

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.  Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft. 

                                               Orde van dienst 

Welkom en mededelingen          Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:      Psalm 66: 1 en 2          we gaan staan 

Groet en bemoediging 

Zingen:     Psalm 66: 3 en 7                       we gaan zitten 

Smeekgebed en woorden van vergeving 

Woorden die ons de weg wijzen-Efeze 4: 25-5:2   

Zingen:       Lied 652 

Toelichting bij deze dienst en bij de lezingen van deze zondag 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  om verlichting door de Heilige Geest 

Lezing : Ezechiel  34: 7 – 17 
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! 
11

Dit zegt God, de 

HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf 

voor ze zorgen. 
12

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. 
13

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. 
14

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. 
15

Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze 

laten rusten – spreekt God, de HEER. 
16

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:                Lied 23C: 1 en 2 

Lezing:  Johannes  10: 1 – 16       De Goede Herder 

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet 

binnengaat door de deur maar ergens anders naar 

binnen klimt, is een dief of een rover. 
2
Wie door de 

deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 
3
Voor hem doet de bewaker open. De schapen 

luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen 

bij hun naam en leidt ze naar buiten. 
4
Wanneer hij al 

zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor 

ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem 

kennen. 
5
Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist 

van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet 

kennen.’ 
6
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze 

begrepen niet wat hij bedoelde.
7
Hij ging verder: 

‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de 

schapen. 
8
Wie vóór mij kwamen waren allemaal 

dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar 

hen geluisterd. 
9
Ik ben de deur: wanneer iemand door 

mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit 

lopen, en hij zal weidegrond vinden. 
10

Een dief komt 

alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar 

ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 

volheid. 
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 

   

L:  Zo spreekt de Heer    G:  Wij danken God 

Zingen:    Lied 23C: 3,4 en 5 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 653: 1,6 en 7 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader” 

Collecten:          1. Diaconie   2. Kerk 

Slotlied:   Lied 418 

 

Wegzending en zegen beantwoord met gezongen Amen 

 

Zingen:                Lied 708: 1 en 6 

 

Op 5 maart hadden we een speciale dienst waarin uw input werd gevraagd voor het beleidsplan 2017-

2020. In de kerkenraadsvergadering van 20 april hebben wij het  beleidsplan voorlopig vastgesteld.  

Alle leden met een emailadres hebben inmiddels het  beleidsplan ontvangen. Een papieren versie is 

opvraagbaar bij de scriba (5824767). 

In de dienst van 14 mei zal ds. Hillegonda Ploeger nog een toelichting geven. 

Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u zich wenden tot Margriet van de Water. 

De kerkenraad wil het beleidsplan graag definitief vaststellen op 18 mei. 

  

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uurAanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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