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O r d e   v a n   D i e n s t

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden (de klok is in reparatie)

Introïtus: Psalm 116: 1, 3 en 4

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 223: 1 - 4

Gebed 

Zingen: Gezang 223: 5 - 7

Eerste lezing: Psalm 33    Zie de bijlage.

Zingen: Psalm 33: 1, 2 en 8



Tweede lezing: Johannes 10: 11 – 16    Zie de bijlage.

Zingen: Gezang 75: 13 en 14

Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden

Slotlied (de gemeente gaat staan): Gezang 313: 1, 2, 3 en 5

Uitzending en zegen
Gemeente:  

Collecten (bij de uitgang)
� De eerste collecte is bestemd voor Exodus, stichting voor opvang en 

begeleiding van ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De 
stichting is gevestigd in drie geschakelde panden aan de Frankenslag 
(Statenkwartier) en biedt ruimte aan twintig  bewoners.

� De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
� De woensdagmiddaggroep in de Houtrustkerk bespreekt op 3 mei om 15.00 

uur het boek van de Amerikaanse dichter Christian Wiman Mijn heldere 
afgrond over geloven, poëzie en sterven. De vrijdagavondgroep in het buurt-
en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) bespreekt het boek van 
Christian Wiman op woensdag 3 mei om 20.00 uur. Gespreksleiders: ds. Karl 
van Klaveren (06-11041992) en ds. AxelWicke (070-3316432). Aanmelden 
niet nodig; bijdrage voor koffie en thee.

� Woensdag 3 mei om 16.45 uur is er een meditatievesper in de Houtrustkerk.
� Elke vrijdag om 20.00 uur bent ook welkom bij de Taizéviering in de 

Houtrustkerk.
� In de dienst van 7 mei zal ds. Karl van Klaveren in de Houtrustkerk voorgaan.
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Psalm 33 (vertaling A.P.J. van Ligten)

1 Zingt luide, rechtvaardigen, tot GOD-MET-ONS 
voor oprechten is de lofprijzing iets prachtigs.
2 Dankt HEM met de harp,
maak muziek voor HEM op de tiensnarige luit.
3 Zingt voor HEM een nieuw gezang,
speelt zo op de snaren dat het goed klinkt.
4 Want oprecht is ZIJN woord
en al zijn daden zijn in trouw.
5 Hij heeft gerechtigheid en recht lief,
ZIJN toegenegenheid vervult de aarde.
6 Door ZIJN woord zijn de hemelen gemaakt
en door de adem van zijn mond al hun heerscharen.
7 Hij dwong tot een wal de wateren van de zee,
in schatkamers borg hij de oervloeden op.
8 Laat voor HEM heel de aarde ontzag hebben, 
laten voor hem alle bewoners van het aardland
zich vreemdeling weten.
9 Want híj sprak en het geschiedde,
híj gebood en het stond er.
10 HIJ breekt de raad van de volkeren,
ontmoedigt de gedachten van de volken.
11 ZIJN raad staat voor immer,
gedachten van zijn hart door de geslachten heen.
12 Gelukkig het volk waarvoor HIJ God is,
het volk dat hij kiest tot erfdeel voor zich.
13 Uit de hemelen kijkt HIJ, 
hij ziet alle kinderen van de mens.
14 Van de plaats waar hij zit 
gaat zijn aandacht naar alle bewoners van de aarde.
15 Hij maakt hen één van hart,
hij die al hun daden doorgrondt.
16 Geen koning wordt er gered door een overmaat aan macht,
een held wordt niet ontzet door overmaat aan kracht.
17 Een leugen is het, dat het paard je kan bevrijden,
al heeft het veel macht, het doet niet ontkomen.
18 Zie, ZIJN oog is op wie ontzag voor hem hebben,
op hen die hopen op zijn toegenegenheid,
19 dat hij uit de dood hun ziel redt,
hen in leven houdt bij honger.
20 Onze ziel wacht op HEM, 
onze hulp en ons schild is hij,
21 want in hem verheugt zich ons hart,
ja, op de naam van zijn heiligheid vertrouwen wij.
22 GOD-MET-ONS, uw toegenegenheid is over ons
zoals wíj hopen op ú.



Johannes 10:11-16 (vertaling A.P.J. van Ligten)

Jezus zegt:
Ik ben de góede herder.
De góede herder zet zijn leven in voor de schapen.
Iemand die niet zelf herder is, van wie de schapen niet zijn,
een huurling, 
als zo iemand een wolf ziet komen,
laat hij de schapen in de steek en vlucht.
Dan rooft de wolf ze en scheurt ze uiteen.
Zo gaat het bij een huurling,
de schapen gaan hem niet ter harte.
Ik ben de góede herder en ik ken wat bij mij hoort,
en wat bij mij hoort, kent mij.
Net zoals de Vader mij kent, en ik de Vader ken.
En mijn leven zet ik in voor de schapen.
Ook andere schapen heb ik, die niet uit deze stal zijn.
Ook die moet ik leiden.
Ze zullen mijn stem horen, 
en het zal worden: één kudde, één herder.


