Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken dezelve, en
zij volgen Mij.
Johannes 10 vers 27
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Onze herder Marien gaf zijn leven voor zijn schapen.
De goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn schapen.

Inleidend orgel: De HEER is mijn Herder
Stil gebed
Voorlezen rouwkaart
Zingen Psalm 116: 1
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Gebed
Schriftlezing Johannes 10: 7-30
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de
Deur der schapen.
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars;
maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;
en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn,
ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze,
en verstrooit de schapen.
13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg
voor de schapen.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen
gekend.
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn
leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook
toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en
een Herder.
17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik
hetzelve wederom neme.
18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb
macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen.
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
20 En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij
Hem?
21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel
der blinden ogen openen?
22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was
winter.
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij
onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De
werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u
gezegd heb.
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der
eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand
kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
30 Ik en de Vader zijn een.
Zingen Psalm 42: 3, 5
O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Meditatie n.a.v. Johannes 10: 27: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken
dezelve, en zij volgen Mij.

Zingen: Psalm 68: 10 (door gezin Gerbrand en Arja)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Toespraak Gezin de Jong
Blessings – Verborgen Zegen
Zang: Lied (door zussen Marien met vertaling)
1. We pray for blessing, we pray for peace
Wij vragen zegen en levenskracht,
comfort for family, protection while we sleep
Voorspoed voor ons gezin, bescherming voor de nacht
we pray for healing, for prosperity
Wij vragen vrede, genezing, troost,
we pray for Your mighty hand to ease our suffering
Bidden dat Uw sterke hand de pijn verdrijft, verzacht.
And all the while, You hear each spoken need
En al die tijd hoort U ons smeekgebed
Yet love us way to much to give us lesser things
En in Uw liefde geeft U wat het beste is
Cause what if your blessings come through raindrops
Want wat als Uw zegen komt door regen
What if Your healing comes through tears
En U ons heelt door tranen heen.
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You near
Wat als die slapeloze nachten tonen, hoe dichtbij U bent
What if trials of this life are Your mercies in disguise
Wat als moeite en strijd, Uw verborgen zegen zijn

2. Wij vragen wijsheid: Heer, spreek tot ons.
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons.
U bent toch liefde, U bent toch goed
Zijn dan de belofte uit uw woord soms niet genoeg
En al die tijd hoort U ons hulpgeroep
En smeedt U een beproefd en diep geloof.
Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen.
Wat als die slapeloze nachten tonen,
Hoe dichtbij U bent.
Wat als moeite en strijd
Uw verborgen zegen zijn.
En als het donker het lijkt te winnen,
Worden wij eraan herinnerd.
Wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis.
Nog ver van huis.
Want wat als Uw zegen komt door regen
En U ons heelt door tranen heen
Wat als die slapeloze nachten tonen,
Hoe dichtbij U bent.
Wat als ons onvervuld verlangen,
Het verdriet dat ons verlamt,
Wijst op een dorst die groter is,
Dan deze wereld lessen kan.
Wat als moeite en strijd,
Regen en storm, verdriet en pijn,
Uw verborgen zegen zijn.
Dankgebed
Uitleidend orgelspel: Psalm 42

