
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 23                      zondag 12 mei 2019                              liturgische kleur: wit 

4e zondag van Pasen - zondag Jubilate 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree    Diaken:  Jan Willem van de Brink 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Jan Piet Ouwens 

Jarigen:   Dhr. W. Olie Nootweg 25, 1231 CP, hij wordt 18 mei 84 jaar  

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

 Mevr. I. van de Bunt-Den Daas, Nieuw Loosdrechtsedijk 134, 1231 LB 

Agenda: donderdag 16 mei 14.30 uur bijbelkring in de kerk – thema – het Onze Vadert 

 donderdag 16 mei 20.00 uur vergadering kerkenraad in de consistorie 

 zondag 19 mei:      10.00 uur  Ds. Stefan Dijkhuizen, Bergen 

 

Lied van de zondag:   Lied 975: 1 en 3 

 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied:    Psalm 66: 1              we gaan staan 

Bemoediging en groet                  we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:      Psalm 66: 3 

Gebed om ontferming met   Lied 281:1 

    Wij zoeken hier uw aangezicht. 

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

Zingen:        Glorialied 652 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

Lezing:   Psalm 100 

1 Een psalm voor het dankoffer. 

Juich de HEER toe, heel de aarde, 

2 dien de HEER met vreugde, 

kom tot hem met jubelzang. 

3 Erken het: de HEER is God, 

hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 

zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 

4 om zijn poorten binnen met een loflied, 

hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 

breng hem hulde, prijs zijn naam: 

5 de HEER is goed,  

zijn liefde duurt eeuwig, 

zijn trouw van geslacht op geslacht. 

 

 



Zingen:       Lied 23 b: 1,2 en 3 

Lezing:    Johannes 10: 14 en 15,  22 – 30 

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.  

 

22 In Jeruzalem werd het feest van de 

Tempelwijding gevierd; het was winter.  

23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van 

Salomo.  

24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, 

en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog 

in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het 

ons dan ronduit.’  

25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, 

maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn 

Vader doe getuigt over mij,  

26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet 

bij mijn schapen hoort.  

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik 

ken ze en zij volgen mij.  

28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 

verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand 

roven.  

29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles 

te boven, niemand kan het uit de hand van mijn 

Vader roven,  

30 en de Vader en ik zijn één.’ 

 

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 
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