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Thema:  “ Wie volg jij?” 
 

 
Voor de dienst: Opwekking 771 – Eén doel  
 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U 
Wat geweldig dat U hier bent 
Heer, ons loflied is uw troon 
Heel ons wezen is alleen op U gericht 
Voor de troon van uw genade 
Mogen wij als kinderen zijn 
Daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw 
Onze dank en onze liefde zijn voor U 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 
(Herhalen vanaf begin) 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh  
 
Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw 
Onze dank en onze liefde zijn voor U 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 
Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw 
Onze dank en onze liefde zijn voor U 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oooh 

 



Opwekking 828 – Waardig is Uw Naam  
 
Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig 
 
Lam van God 
Met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met Uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
 
Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 
Jezus, U zij de glorie 
 
Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig 
 
Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
 
Waardig is Uw naam, waardig is Uw naam. 
Jezus, U zij de glorie 
 
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer, U draagt de hoogste naam 
Jezus Zoon van God, Jezus Zoon van God 
 
 

Op Toonhoogte 122 : 1, 2, 4 en 6 
 
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: dag Gij mij vergeeft. 
 
Dank U voor hen die mij omringen, dank U voor wat mij toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan! 



Welkom en mededelingen 
 
 
Voorzang: Op Toonhoogte 178  
 
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment. 
 
 
Stil gebed – Votum en groet 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte 43 : 1, 2 en 5 
 
De Heer is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust. 

 
De heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’, als ik wankel; Hij draagt m’, als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heeren: 
zo kroont met haar zegen zijn liefde m’ altijd. 
 
 
 



Leefregel, tien geboden 
 
 
Zingen: Psalm 25 : 3 en 6 NB (OTH 2) 
 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
 
Gebed 
 
 
Schriftlezingen: 
 

    Psalm 23  
 

1 Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 
3 Hij verkwikt mijn ziel, 
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. 
5 U maakt voor mij de tafel gereed 
voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven 
tot in lengte van dagen. 
 

 
 
 



     Johannes 10 : 11-21 
 

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 
12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom 
heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf 
grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 
13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 
bekommert. 
14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 
schapen. 
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet 
Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één 
kudde en één Herder. 
17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te 
nemen. 
18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf;  
Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod 
heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 
19 Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze 
woorden. 
20 En velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen, 
waarom luistert u naar Hem? 
21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; 
kan een demon soms ogen van blinden openen? 
 

 
 
Kindermoment 
 
 
Kinderliederen: Jezus is de Goede Herder (OTH 431) 
 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 

Jezus is de goede herder, Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 



‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven 
 
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
 
Verkondiging: “Wie volg jij?” 
 
 
Zingen: Lied 569 : 1, 2 en 3 (JdH) 
 
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
Dan ben ’k gerust en veilig volg ’k Uw spoor. 
 
’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want ’k had geen Gids; 
Ver dwaalde ’k af, totdat ik ernstig bad: 
„Wees Gij mijn Gids”. 
Hij heeft ’t verhoord, ’k ben nu verheugd en blij, 
Want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij. 
 
Nu aan Zijn hand, dwaal ’k nimmer van den weg, 
Hij is mijn Gids. 
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg, 
Leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
 
U kunt uw gift overmaken via de volgende link:  
hervormdnunspeet.nl/algemeen/online-uw-gift-overmaken 
of via de QR-code. Vandaag bestemd voor:  

 

1. Welzijnswerk Het Venster 
2. Instandhouding erediensten 
3. Onderhoud kerken 

 
 



Zingen: Op Toonhoogte 336 : 1, 3 en 4 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen 
 
Zingen: Op Toonhoogte 137 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer. 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
Na de dienst: Run to the Father (Cody Carnes) 
 



 
 
 
 


