
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                           25 April 2021 
Ds. G. Fredrikze, Harderwijk                   10 uur 

Thema: “Ik ben de goede herder” 

Schriftlezing: Ezechiël 34: 1-6, 11-16, Johannes 10: 11-16(NBV)  

Muziekteam: Latreia band 

Organist: Maarten Noordam 
 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 281  Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Psalm 23: 1 
 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets 
 

Nieuwe Liedboek 652  Zingt Jubilate voor de Heer 
 

Zingt Jubilate voor de Heer,  

hemel en aarde, looft uw Vader. 

Heiligen, engelen, mens en dier,  



 

sterren en stenen, Jubilate! 

 

Zingt jubilate, dat is goed, 

vogels en vissen, licht en water, 

bloemen en bomen, vlees en bloed, 

lichaam en ziek, zingt jubilate! 

 

Zingt Jubilate voor de Zoon,  

dat Hij de hemel heeft verlaten. 

Dat Hij de zonden heeft verzoend,  

Jezus Messias, Jubilate! 

 

Zingt Jubilate voor de Geest,  

offert de vogel Geest uw adem. 

Dat Hij uw hart met vuur geneest,  

wees God indachtig, Jubilate! 
 

Gebed om vergeving 
 

Opwekking 174  Juicht, want Jezus is Heer 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen 

het leven weer geeft. 

 

Liefde bedekt zijn schepping, 

de bloemen, de vogels, het gras. 

Zou Hij dan jou vergeten, 

Jezus, die blinden genas, verrees. 

 

Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen 



 

het leven weer geeft. 

 

Wees als een boom die vrucht draagt, 

ieder seizoen op zijn tijd. 

Drink van het levend water, 

Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

 

Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen 

het leven weer geeft. 
 

Woorden van leven: 1 Petrus 2: 21-25 
 

21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee 

een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen 

enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd 

gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over 

aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden 

het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig 

zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens dwaalde u als 

schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw 

ziel behoedt.  
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 18  Ben je groot of ben je klein 
 

Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussenin; 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun 

of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 

 



 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

 

Het geeft niet of je knap bent; 

het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou. 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 
 

Ezechiël 34: 1-6, 11-16 
 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van 

Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders 

van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun 

schapen te weiden? 3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol 

voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat 

doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke 

dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet 

teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht - jullie hebben de dieren hard 

en wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze 

door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond 

in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze 

verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek 

gaat. 

 

11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 

zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren 

verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, 

uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, 

donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen 

bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen 

van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar 

mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de 

bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op 

groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en 

ze laten rusten - spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op 



 

zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke 

dieren gezond maken - maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze 

weiden zoals het moet. 
 

Johannes 10: 11-16 
 

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

schapen. 12 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; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 

15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 

schapen. 16 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.  
 

Opwekking 121  De Here is mijn herder 
 

1. De Here is mijn herder, 

mij ontbreekt niets; 

Hij doet mij nederliggen 

in grazige weiden; 

Hij voert mij aan rustige wateren; 

Hij verkwikt mijn ziel. 

Hij leidt mij in rechte sporen 

om zijns naams wil. 

 

2. Zelfs al ga ik door een dal 

van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, 

want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf,  

die vertroosten mij. 

Gij richt voor mij een dis aan 

voor de ogen van wie mij benauwen. 

 

3. Gij zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 



 

Ja, heil en goedertierenheid 

zullen mij volgen, 

al de dagen van mijn leven; 

ik zal in het huis  

des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 
 

Verkondiging  “Ik ben de goede herder” 
 

Gezang 466: 1, 2  Als God, mijn God, maar voor mij is 
 

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 

wie is er dan mij tegen? 

Dan werken druk en droefenis 

mij nochtans tot een zegen; 

dan waakt alom een englenwacht, 

dan zie ik sterren in de nacht 

en bloemen op mijn wegen. 

 

2. En wat er dreig', of wie er woed', 

mijn Herder blijft mij leiden. 

Geen donker dal van tegenspoed 

kan van zijn staf mij scheiden. 

Hij blijft mij overal nabij, 

naar stille waatren voert Hij mij 

en liefelijke weiden. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 



 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
 

Nieuwe liedboek 23c: 1, 2, 5  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 

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. 

 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 
 

Zegen 
 

Digitale Koffiedrinken 
 

Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk. 

Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op deze link  

(of ga naar deze website ->  https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl ) 

Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op DEZE LINK om 

dit filmpje te bekijken. 
 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag: 

 

De collectes voor aankomende zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk en de 

diaconiecollecte is bestemd voor diaconaal werk in eigen wijk. 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ


 

U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. 

Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Jeugd in Eigen wijk en/of op de 

bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. collecte of onderstaande 

QR codes gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet 

via de QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.) 

 

QR code Kerkrentmeesters 

 

QR code Diaconie 

 

 

Volgende dienst: 

2-5- 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. J. Haeck, Zeist 

 

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 

Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  

(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 

 

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  

Neem dan contact op met: 

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 

Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

