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Psalm 23 vers 1 en 3 OB 

Psalm 108 vers 1 en 2 OB

Schriftlezing Ezechiël 34 vers 1-16 HSV

1 Petrus 5 vers 1-4 HSV

Psalm 79 vers 5 NB

Verkondiging

Gezang 14 vers 1, 2 en 5 LvdK

Gezang 437 vers 1 en 2 LvdK

Psalm 134 vers 3 OB

Psalm 107 vers 19 en 20

Opwekking 58 Vrede zij U, Vrede zij U staande

Liturgie middagdienst
Zondag 15 juni 2014

Profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2 Mensenkind, profeteer tegen de  herders van Israël, 

profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo 

zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die 

zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen 

weiden?

3 U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht 

het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

4 Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, 

het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde 

brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, 

maar u heerst  met geweld en met harde hand over 

hen.

5 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle 

dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn 

verspreid.

6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke 

hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn Mijn 

schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, 

en niemand die ze zoekt.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

7 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE!

8 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, 

omdat Mijn schapen tot een prooi geworden zijn en 

Mijn schapen voor alle dieren van het veld tot 

voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en 

Mijn herders niet naar Mijn schapen gevraagd 

hebben, maar de herders zichzelf geweid hebben, en 

Mijn schapen niet geweid hebben.

9 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE!

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

10 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis 

Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden 

met het weiden van de schapen. Die herders zullen 

zichzelf niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit 

hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot 

voedsel zijn.

11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar 

Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de 

dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, 

zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze 

redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn 

op de dag van donkere wolken.

13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze  bijeenbrengen uit 

de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze 

weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen 

en in alle bewoonbare plaatsen van het land.

14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge 

bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. 

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling
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Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en 

ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de 

bergen van Israël.

15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen 

neerliggen, spreekt de Heere HEERE.

16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik 

terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het 

zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het 

sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het 

hoort.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling
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De roeping van de ouderlingen

1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als 

medeouderling en getuige van het lijden van Christus 

en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard 

zal worden:

2   Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar 

toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig;  niet uit 

winstbejag, maar bereidwillig;

3   ook niet als mensen die heerschappij voeren over 

het erfdeel van de Heere,  maar als mensen die 

voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

1 Petrus 5 vers 1-4
Herziene Statenvertaling

4 En als  de Opperherder verschijnt,  dan zult u de 

onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

1 Petrus 5 vers 1-4
Herziene Statenvertaling
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Vrede zij u, vrede zij u, )

gelijk Mij de Vader zond, ) 2x

zend Ik ook u. )

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. )

Mijn woord moet in u zijn, )2x

dat maakt u vrij. )

Opwekking 58 Vrede zij U, Vrede zij U
Samenzang staande
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Ontvangt mijn Geest, )

heilige Geest. )2x

Hij zal u leiden, )

weest niet bevreesd. )

Vrede zij u, vrede zij u, )

gelijk Mij de Vader zond, )2x

zend Ik ook u. )

Opwekking 58 Vrede zij U, Vrede zij U
Samenzang staande
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