
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Was ik een schaap, was Gij mijn herder 

!  
Zondag 26 maart 2015 
voorganger: ds. Joep de Valk 
organist: Erik Visser 
met medewerking van Jeanette van Wingerden, blokfluit 
lectrix: Jet van Koppen 



orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 23 

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars  

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 

 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
 gemeente:  Die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente:  Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 voorganger: Vrede zij u. 
    gemeente:     De wereld zij vrede.  



lied: Openingslied Psalm 23       tekst: M. Nijhoff 
         mel: Straatsburg 1545 

!  
      

        Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, waant 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. 

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.  

de gemeente gaat zitten 



inleiding, stilte, inkeer 

lied Kom in ons midden, Geest van God 

!  

lezing Ezechiël 34, 1-6, 9-10 over de slechte herders en de goede herder 



lied Psalm 23d                                                    hertaling vanKarel Eykman 
           melodie, Joke Brandsma   

!  

En was ik stom, ging ik verdwalen, 
Hij keerde om mij te halen. 
Ik wist:  zolang als Hij er bij was 
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was 
aan de overkant, in het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 

Ik voelde me goed, kon op  Hem bouwen, 
ik kreeg weer moed, had meer vertrouwen, 
was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je leven kon vlak bij de bron. 



lezing Johannes 10, 11-16 

Ik ben de goede herder.  
Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

Een 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; 
de man is een huurling  
en de schapen kunnen hem niets schelen. 

Ik ben de goede herder.  
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.  
Ik geef mijn leven voor de schapen. 

Maar 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. 

overdenking 

stilte, overgaand in orgel- en blokfluitspel 
Giovanni Paolo Cima, Sonate in d 

voorbeden, afgewisseld met 

!  

 langere meditatieve stilte / stil gebed 

Onze Vader 



mededelingen en open tijd 

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar mevr. N. Peeterman-
v.d.Graaf Amsterdam-Buitenveldert. 

collecten, thema  Jongeren 

.   eerste collecte; Jeanette Noël Huis      
De Stichting het Jeanette Noël Huis is een gemeenschap in Amsterdam  ZO, 
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en een directe actie voor een 
betere samenleving.  
Ook asielzoekers zijn hier welkom.  
Rekening:NL 91 INGB 0002 7258 28, Amsterdam t.n.v. Jeanette Noël Huis. 

 .   tweede collecte; gemeente 

 .   muziek tijdens de collecten, Georg Friedrich Händel, Andante in d 

slotlied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken   melodie: J.Stainer  
                                                                                           tekst: S de Vries 

!  



2. Liefde die ons heeft geschapen, 
 vonk, waarmee Gij zelf ons              
raakt 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. 

3. Liefde luidt de naam der namen, 
   
                                                

      waarmee Gij u kennen laat 
      Liefde vraagt om ja en amen,  
 ziel en zinnen metterdaad. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
 als de allerbeste wijn. 
 Liefde blijft het feest gedenken 
 waarop wij uw gasten zijn. 

afscheid en zegen 

orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en fuga in C 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
*********************************************************** 
mededelingen:  

Zondag 3 mei, Kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger, ds.Liesbeth Baars 

Dinsdag 28 april om 19.45 uur tot 21.00 uur, mindfulness in de van Hille kamer. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn 
belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, 
gemeenteavonden en overige activiteiten. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze digitale nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). 


