
 
 
 

ORDE VAN DE ONLINEKERKDIENST 
op zondag Goede Herder 25 april 2021 

om 9.30 uur in de Adventskerk 
 

 
 
THEMA:  SCHAAP ZOEKT HERDER 
 
 

 
 
 
Voorganger:  Ds. Hans Tissink 
Ouderling:  Anne Feima 
Diaken:  Ina Slomp 
Organist:  Jeroen van der Scheer 
Koster:  Wim Oelen 
m.m.v.:  technici van beeld en geluid 
 
 

Orgelspel ‘He shall feed his flock like a shepherd’ uit de Messiah van 

Händel 
 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen op Tafel 
(Steekt u thuis ook een kaars aan?) 
 
 

Stilte 



Luisterlied  Straks bijeen 
(MP4 film van KRO NCRV, gezongen Anneke van Giersbergen) 
 
https://youtu.be/qZBrY77JklI 
 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Johannes 10: 11-16 (NBV) 

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

schapen. 12Een 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; 13de 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. 16Maar 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. 17  

 
 
Luisterlied  Lied 23d: 1 en 4 Was ik een schaap, was Hij mijn herder 
 
Collage van beeld en tekst bij het thema   
in combinatie met luisterlied  Lied 23b 
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek bij lied 23f: 1 en 2 Mijn herder, Gij alleen  
 
Mededelingen en collecte-oproep 
 
De aandachtkaarsen worden ontstoken 
 
Gebeden 
 
Voorbeden, afgewisseld met het refrein van 
lied 23e refrein  De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. 
Stil Gebed  
Onze Vader (tekst en pianospel bij lied 369c) 
 
Slotlied The Lord is my Shepherd (MP4 film van EO Nederland zingt) 
 
https://youtu.be/RjvFQemA8Oo 
 
 
Zending en zegen 

https://youtu.be/qZBrY77JklI
https://youtu.be/RjvFQemA8Oo


 
Orgelspel 
 
 
............................. 
 
 
Half uurtje digitaal koffiedrinken 
 
Na afloop is er om 10.30 uur gelegenheid om digitaal koffie te drinken. 
Klik daarvoor op de volgende link: 
 
 
https://zoom.us/j/7435153546?pwd=MVUvVGUxU0pCbjVLRXhPMlUwZ09NZz09  
 
 
Meeting ID: 743 515 3546 
Passcode: 2Py6Ha 
 
 

https://zoom.us/j/7435153546?pwd=MVUvVGUxU0pCbjVLRXhPMlUwZ09NZz09

