
Liturgie   

15 november 2020 

Grote- of Johanneskerk, 

Kerkplein 4 – 8, Lekkerkerk 

Aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds A.J.T. (Thea) Bouwman, Papendrecht. 
 

ORGELSPEL 
 

WELKOM en MEDEDELINGEN 
  

(gemeente gaat staan) 
 

AANVANGSPSALM: Lied 23b: 1, 2 en 3  https://youtu.be/6PdwOecMjbA 
 

1. De Heer is mijn herder!  

2. De Heer is mijn herder! Hij waakt 

3. De Heer is mijn herder! Al dreigt 
 

AANSTEKEN KAARS VAN VERBONDENHEID 
 

STIL GEBED 
 

BEMOEDIGING EN GROET 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

GEBED 
 

ZINGEN: Lied 834: 1 Cantor 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht… 
 

WOORD van VERGEVING en AANMOEDIGING TOT LEVEN: 
 

ZINGEN: Lied 834: 2 en 3 Cantor 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij… 

3. Wees Gij de zon in mijn bestaan… 
 

GEBED om de Heilige Geest 
 

ZINGEN: Lichtlied:  
 

“Heer blijf bij hen, neem hen mee. 

Geef uw woord, uw licht, uw zegen 
 

Na het zingen van dit lied gaan de kinderen met de lantaarn naar hun eigen 

dienst. 

 

 

 

https://youtu.be/6PdwOecMjbA


LEZING O.T.: Psalm 23 (Lector) 

 
1Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 
3hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 
 

4Al gaat mijn weg 

door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, 

want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, 

zij geven mij moed. 

 
5U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

 

Geluk en genade volgen mij 

alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen.  

 

LEZING N.T.: Johannes 10: 11 t/m 14 (Lector)  

 

Jezus zegt:  

Ik 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. 

 

ZINGEN: Lied 793: 1, 2 en 3 Cantor  

 

1. Bron van liefde, licht en leven.. 

2. Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt .. 

3. Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn.. 



VERKONDIGING 

 

MEDITATIEF ORGELSPEL met aansluitend 

 

ZINGEN: Lied 23c: 1, 2 en 5 Cantor 

 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht 

5.  Uw trouw en goedheid volgen mij 

  

PASTORALE MEDEDELINGEN: drie berichten van overlijden,  

                                                          gemeente gaat staan. 

We luisteren in aansluiting hierop naar NLB 429: 1  

https://www.youtube.com/watch?v=WoSIhXzoZy4  Wie maar de goede God laat zorgen 

 

DIENST DER GEBEDEN (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)  

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leidt ons niet in verzoeking  

Maar verlos ons van de boze 

Want van u is het koninkrijk 

En de kracht  

En de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid Amen. 

 

KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE KINDERNEVENDIENST,  

kleintjes worden opgehaald bij de oppas.  

 

SLOTLIED: Lied 23b: 4 en 5 https://youtu.be/6PdwOecMjbA  

(staande)  

 

4. De Heer is mijn herder! In ’t hart der woestijn 

5. De Heer is mijn herder! Hem blijf ik 

 

ZEGEN  (staande) 

 

COLLECTE bij de uitgang 

https://www.youtube.com/watch?v=WoSIhXzoZy4
https://youtu.be/6PdwOecMjbA

