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Welkom  

 
Lied 146: 3 en 4     
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die trouw blijft, altijd, 
a.    en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
  een wereld waar liefde woont! 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 

a.  Zijn  vrede ook met jou! 
v.    HEER onze God… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
a     Amen. 
 
Lied 146c: 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied:  Jubilate Deo, door de Rivertree Singers  

 
Moment voor de kinderen,  
met animatiefilm over de goede herder 
 
Moderne weergave van Ezechiël 34: 1-10 
 
‘Ik ben een goede baas. iemand die alles op alles zet voor zijn 
werknemers. Een leidinggevende voor bepaalde tijd, die niet 
aan zijn mensen hecht, laat ze in de steek en gaat er vandoor 
als de zaken slecht gaan en zijn positie gevaar loopt. dan stort 

de hele organisatie in elkaar en zijn de ondergeschikten de 
dupe. De baan was maar tijdelijk en de mensen zijn iet 
werkelijk zijn zorg. 
Ik ben een goede baas, ik ken mijn werknemers persoonlijk en 
zij kennen mij, ik geef ze vertrouwen en ik ben te vertrouwen. 
Als het moet, zet ik mijn positie voor hen op het spel. Ook voor 
anderen, die van een andere organisaties zijn, ben ik te 
vertrouwen. Zo staan we samen voor de goede zaak, die ik 
mijn zaak noem. 
 

We luisteren naar ‘Veni lumen cordium’ – Margaret Rizza 
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We lezen uit de Bijbel Johannes 10: 11 – 16 

 
Lied 653: 1 en 6  U kennen, uit en tot u leven 
 
Overweging 
Lied 994 : 1,2 en 4 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader, 
waarbij telkens klinkt: 
                    ‘kom Geest van God, maak onze harten open, 
                     dat Christus in ons woning vindt” lied 333 

Collectedoel 
Slotlied : Aan U Vader alle glorie  - vert S de Vries 
 
Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 

Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 
 
Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 

eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie 
adem die in mensen leeft.      (uit: Het liefste lied van overzee) 
 
Zegen, 
waarna we die zegen ook zien en horen vanuit Nieuw Zeeland: 
The Blessing. 
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The Blessing 

Elevation Worship, Kari Jobe, ... 

The Lord bless you 

And keep you 

Make His face shine upon you 

And be gracious to you 

The Lord turn His 

Face toward you 

And give you peace 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

The Lord bless you 

And keep you 

Make His face shine upon you 

And be gracious to you 

The Lord turn His 

Face toward you 

And give you peace 

Amen, amen, amen (we sing, we sing) 

Amen, amen, amen 

May His favor be upon you 

And a thousand generations 

And your family and your children 

And their children, and their children 

May His favor be upon you 

And a thousand generations 

And your family and your children 

And their children, and their children 

May His presence go before you 

And behind you, and beside you 

All around you, and within you 

He is with you, He is with you 

In the morning, in the evening 

In your… 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00FS0M4l5DuJMnz634Z0mXNbtYjTg:1619114572526&q=Elevation+Worship&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yMuozE7PXcQq6JqTWpZYkpmfpxCeX1SckVkAAM_ITqwiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAksjnt5LwAhXw8LsIHW-KBuMQMTAAegQIBhAD
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00FS0M4l5DuJMnz634Z0mXNbtYjTg:1619114572526&q=Kari+Jobe&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDMzME5PXsTK6Z1YlKnglZ-UCgBoV_NNGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAksjnt5LwAhXw8LsIHW-KBuMQMTAAegQIBhAE

