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Voor de liederen gebruiken we 

Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013) 



1. Welkom 
 
 
 
2. Stilte  
 
 
 
3. Preludium: Kyrie, uit de Messe pour les couvents    F. Couperin (1668-1733) 
 
 
 
4. Gods gelofte en groet 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
Genade zij u en vrede. 
Amen. 

 
 
 
5. Muziek: Psalm 80 O God van Jozef, leid ons verder 
 

Zingen 
1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
Declamatie: Psalm 80:2-4 (onberijmd) 
Hoor ons, herder van Israël, 
die Jozef leidt als een kudde. 
U die troont op de cherubs, verschijn in luister 
aan Efraïm, Benjamin en Manasse. 
Laat uw kracht ontwaken, 
kom, en red ons. 
God, keer ons lot ten goede, 
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. 

 
Zingen 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 



6. Gebed 
 
 
 
7. Schriftlezing 1: Psalm 23:1 en Johannes 10:11 

 
David: 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Jezus: 
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

 
 
 
8. Muziek: Psalm 23:1 Ik wil van God als van mijn herder spreken 
 

1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

 
 
 
9. Schriftlezing 2: Psalm 23:2 en Johannes 10:3b 

 
David: 
Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water. 
Jezus: 
De schapen luisteren naar Mijn stem, Ik roep Mijn eigen schapen bij hun naam 
en leid ze naar buiten. 

 
 
 
10. Muziek: Lied 23a:1 D’ Almachtige is mijn herder en geleide (melodie Lied 766 
 

1. D’ Almachtige is mijn herder en geleide, 
wat is er dat mij schort? 
Hij weidt mij als zijn schaap in vette weide 
waar gras noch groen verdort. 
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
Indien mijn geest verstrooi’ 
en afdwaal’ van de kudde en rechte streke, 
Hij brengt ze weer te kooi. 



11. Schriftlezing 3: Psalm 23:3 en Johannes 10:4 
 
David: 
Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
Jezus: 
Wanneer Ik al Mijn schapen naar buiten gebracht heb, loop Ik voor ze uit en de 
schapen volgen Mij omdat ze Mijn stem kennen. 

 
 
 
12. Muziek: Lied 23b:1 en 2 De Heer is mijn herder! 
 

1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

 
 
 
13. Schriftlezing 4: Psalm 23:4 en Johannes 10:9-10 

 
David: 
Al gaat mijn weg  
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar,  
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed. 
Jezus: 
Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 
zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid. 

 
 
 
14. Muziek: Elegie voor viool en piano      R. de Jong (1956) 
 
 
 
 



15. Schriftlezing 5: Psalm 23:5, Johannes 3:10 en 10:14-15  
 
David: 
U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over. 
De ceremoniemeester tot de bruidegom: 
‘U hebt de beste wijn tot nu bewaard!’  
Jezus: 
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. 

 
 
 
16. Muziek: Improvisatie Impressie Psalm 23 
 
 
 
17. Schriftlezing 6: Psalm 23:6 en Johannes 11:25-26 

 
David: 
Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
Jezus: 
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer 
hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. 

 
 
 
18. Muziek: Lied 23d:1 en 4 Was ik een schaap, was Hij mijn herder 
 

1. Was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar 't frisse gras en even later 
waar water was, fris helder water 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 

 
4. Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen, 
ik kreeg weer moed, had weer 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. 



19. Gebeden 
De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het  
‘Onze Vader’ 

 
 
 
20. Muziek: Lied 23c:1, 2 en 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 

Zingen 
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. 
 
Declamatie 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
Zingen 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
 
 
21. Zegen 

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,  
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
Amen. 

 
 
 
22. Postludium: Amen, uit de Messe pour les couvents            F. Couperin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inzameling van de gaven 
Er is veel waardering en animo voor muzikale avonddiensten in de Oude Kerk, 
zoals in de vorm van deze Avondmuziek. We doen daarom vrijmoedig een beroep 
op u om een (digitale) duit in het zakje te doen. Met uw bijdrage zijn we in staat 
om deze diensten te blijven organiseren. 
Uw gulle gift is welkom op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7337 39 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zoetermeer inzake wijk 1, onder vermelding van 'Gift 
Avondmuziek'. Zie ook de informatie op www.oudekerkgemeente.nl. 
 
 
Volgende muzikale avonddiensten 
De komende periode zijn er de volgende muzikale avonddiensten op zondag 
steeds om 18.30 uur: (onder voorbehoud vanwege de anticorona-richtlijnen) 

- 14 maart 2021 Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 
- 11 april 2021 Avondmuziek m.m.v. Oude Kerk Ensemble 
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