
Liturgie voor zondag 5 november 2017 
Door de hele dienst heen kijken wij naar schilderijen die gemeenteleden  
gemaakt hebben rond psalm 23 
  
Muziek vooraf  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar het nummer: Mijn Herder - LEV. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
Intochtlied: NLB 905: 1 en 3 
1 Wie zich door God alleen laat leiden,  
   enkel van Hem zijn heil verwacht,  
   weet Hem nabij, ook in de tijden  
   die dreigend zwart zijn als de nacht.  
   Want wie op God alleen vertrouwt,  
   heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
  
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
   en leef uw leven opgewekt.  
   Laat Gods genade u genoeg zijn,  
   die voor u uit zijn sporen trekt.  
   Hij is het zelf die ons voorziet;  
   wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.  
  
Bemoediging en Groet 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En leidt ons als de Goede Herder 
Vg: Wees met ons als schapen op onze levensweg 
 A: en help ons naar uw stem te luisteren. Amen 
  
Zingen: NLB 905: 4  
4  Zing maar en bid en ga Gods wegen,  
    doe wat uw hand vindt om te doen.  
    Weet dat de hemel zelf u zegent,  
    u brengt naar weiden fris en groen.  
    Wie zich op God alleen verlaat, 
    weet dat Hij altijd met ons gaat.  
      Gemeente gaat zitten 
Inleiding op de dienst 
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 654: 1, 2 en 5 
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. 
  
5  Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
    Gij Opgang uit den hoge, 
    die onze ziel hebt vrijgekocht, 
    dat zij U dienen moge,- 
    Gij herder die 't verloorne zoekt, 
    de hemel heeft ons niet vervloekt: 
    God is om ons bewogen. 
  
Lezen: Psalm 23 en Johannes 10: 11-16 
  
Zingen: NLB 23: 1, 2 en 3 
1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
   Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
   Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
   fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
   Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
   opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
  
2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
   waar ik het licht der levenden moet missen, 
   vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
   met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
   Onder het oog van hen die mij verraden 
   richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
  
3 Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, 
   Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
   Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
   zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
   Ik zal het welkom horen van mijn koning 
   en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
  
Preek 
  
Zingen: NLB 23c: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
   wijst mij een groene streek;  
   daar rust ik aan een stille stroom - 
   en niets dat mij ontbreekt. 
  
2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
   doet mij zijn wegen gaan, 
   de paden van gerechtigheid, 
   ter ere van zijn naam. 
  
3 Al moet ik door het doodsravijn, 
   U gaat steeds aan mijn zij. 
   Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
   geeft steun en veiligheid. 
  
 



 4 Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar. 
   U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar. 
  
5 Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; 
   en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag. 
  
Gebeden, met tussen de voorbeden door gezongen: NLB 23g    
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken. 
  
We luisteren naar Opwekking 790 en bekijken alle schilderijen 
  
Collecte  
De 1e is de najaarszendingscollecte bestemd voor Theologisch onderwijs in Hong Kong,  
de 2e collecte is voor de Kerk. 
  
Zingen: NLB 23b: 1, 2 en 5 
1 De Heer is mijn Herder!  'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens  aan wateren der rust. 
  
2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 
   Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 
  
5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 
   'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: 
   zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd. 
  
Zegen, gemeente zingt: Amen, amen 
  
 
 
 


