
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 21                               zondag Jubilate                                   zondag 22 april  2018 

liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Pim Liekamm           Diaken:  Wil Veraar 

Koster: Hans Veraar                   Organist:  Johan Swart 

Lector: Margriet vd Water  

Bloemen/jarig: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

                                   Mw A. Heijkoop-Brouwer, Acacialaan 15, wordt vandaag 92 jaar 

Jarig:                          Hr. C. Vlug, Lindelaan 38,  wordt  28 april  83 jaar. 

Meeleven:                    Na een verblijf in het UMC is Hans van Breukelen weer in de Beukenhof 

Agenda:  zondag 29 april – 10.00 uur – ds A. de Oude 

 

Afwezig:                      In de komende week zijn zowel de scriba Margriet vd Water als de predikant 

                                    Hillegonda Ploeger vanwege vakantie afwezig.  Mocht zich een situatie                      

                                    voordoen, waarin u een beroep op een predikant wilt doen, dan kunt u contact   

                         opnemen met Gerard Veraar, tel 035-5825530. Hij is op de hoogte welke 

                                    predikant beschikbaar is. 

 

Lied van de week:     Lied 652 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:   Psalm 33: 1                                 we gaan staan 

Bemoediging en groet  

Drempelgebed 

Zingen:  Psalm 33: 8                                 we gaan zitten 

Gebed om ontferming  met Lied 281:1   Wij zoeken  hier uw aangezicht. 

                                       God, houd uw oog op ons gericht:  Kyrié eleison! 

 

Zingen:  Lied 302 : 1 en 4 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

 

 

 



Lezing: Ezechiël 34:  1 – 10             De slechte herders en de goede herder 

341De 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? 

3Jullie 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. 

4Zwakke 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. 5Zonder herder raakten ze 

verstrooid, en werden ze door wilde 

dieren verslonden. Mijn schapen zijn 

verstrooid, 6ze 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. 
7Daarom, herders, luister naar de 

woorden van de HEER: 8Zo 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! 9Daarom, herders, luister naar 

de woorden van de HEER: 10Dit 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!

 

Zingen: Lied 756: 1, 2, 6 en 7 

Lezing:  Johannes 10:  11 – 16 

11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Een 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; 13de 

man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 

voor de schapen. 16Maar 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 

 

Zingen:   Lied  654: 1, 2 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 (staande):   Lied 23 C 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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