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Liturgie zondagmorgen 

7 maart 2021 

Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:                Psalm 27 : 1 (LvK) 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 
Gebed 

 

We lezen Ezechiël 34 : 1-16 en Johannes 10 : 11-18 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:              ‘De Herder’ 

1 De herder heeft zich niet vergist, 

de schapen zijn geteld. 
Maar een klein schaapje wordt vermist, 

dat dwaalt nog op het veld. 
 

2 De herder neemt zijn stok en staf 

en zoekt het overal. 

Kwam er een wolf op 't schaapje af, 

of maakte het een val? 
 

3 Het is al donker en al laat 

als Hij het schaapje vindt. 
Hij streelt het zacht en is niet kwaad, 

maar draagt het als een kind. 
 

4 Hij draagt het op zijn sterke rug 

ver buiten de woestijn. 
Hij brengt het naar zijn kooi terug, 

daar zal het veilig zijn. 
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5 Al is het schaapje eigenwijs 

en gaat het honderd keer 
niet met de kudde mee op reis, 

de herder zoekt het weer. 

 
Verkondiging 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:                Mijn Herder (Sela) 

De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

  

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

  
Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 

Zegen 


