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Lezing: Psalm 23. 

23 
1  Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 

2  Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 

3  hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 



Lezing: Psalm 23. 
4  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. 

5  U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 

 



Lezing: Psalm 23. 
 

 

6  Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

 

 
  

* 





Lezing: Ezechiël 34 :1-6, 23 & 24. 

De slechte herders en de goede herder 
1  De HEER richtte zich tot mij:  
2  ‘Mensenkind,  

profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg tegen hen:  
“Dit zegt God, de HEER:  
Wee jullie, herders van Israël,  
want jullie hebben alleen jezelf geweid! 
Horen herders niet hun schapen te weiden? 



Lezing: Ezechiël 34 :1-6, 23 & 24. 
3  Jullie eten wel van hun kaas,  

jullie gebruiken hun wol voor je kleren  
en jullie slachten de vette dieren,  
maar de schapen weiden,  
dat doen jullie niet.  

4  Zwakke dieren hebben jullie niet laten 
aansterken, zieke dieren niet genezen, 
gewonde dieren niet verbonden, 
verjaagde dieren niet teruggehaald, 
 verdwaalde dieren niet gezocht  
  



Lezing: Ezechiël 34 :1-6, 23 & 24. 

   – jullie hebben de dieren  
hard en wreed behandeld.  

5  Zonder herder raakten ze verstrooid, en 
werden ze door wilde dieren verslonden. 
Mijn schapen zijn verstrooid,  

6  ze dwalen rond in de bergen  
en hoog in de heuvels; over heel het 
aardoppervlak raken ze verstrooid,  
en er is niemand die naar ze omziet, 
niemand die naar ze op zoek gaat. 
 



Lezing: Ezechiël 34 :1-6, 23 & 24. 
 

23Ik zal een andere herder  
over ze aanstellen,  
één die ze wél zal weiden:  
David, mijn dienaar.  
Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.  

24Ik, de HEER, zal hun God zijn,  
en mijn dienaar David hun vorst.  
Ik, de HEER, heb gesproken.   
 
  

* 





Lezing: Lucas 15 : 1-10. 

De zorg om wat verloren is 

15 
1  Alle tollenaars en zondaars kwamen hem 

opzoeken om naar hem te luisteren.  
2  Maar zowel de farizeeën als de 

schriftgeleerden zeiden morrend tegen 
elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars  
en eet met hen.’  

3  Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  



Lezing: Lucas 15 : 1-10. 
4  ‘Als iemand van u honderd schapen heeft 

waarvan er één verloren is geraakt,  
laat hij dan niet de negenennegentig 
andere in de woestijn achter  
om naar het verdwaalde dier op zoek te 
gaan tot hij het gevonden heeft?  

5  En als hij het gevonden heeft,  
legt hij het vol vreugde op zijn schouders 

6  en gaat hij naar huis.  

 
  



Lezing: Lucas 15 : 1-10. 

   Daar roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen:  
“Deel in mijn vreugde, want ik heb het 
schaap gevonden dat verdwaald was.”  

7  Ik zeg u:  
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn 
over één zondaar die tot inkeer komt  
dan over negenennegentig rechtvaardigen 
die geen inkeer nodig hebben.  

 
  



Lezing: Lucas 15 : 1-10. 
8  En als een vrouw tien drachmen heeft  

en er één verliest,  
steekt ze toch de lamp aan,  
veegt het hele huis schoon  
en zoekt ze alles af  
tot ze het muntstuk gevonden heeft?  

9  En als ze het gevonden heeft,  
roept ze haar vriendinnen en buren 

bijeen en zegt:  



Lezing: Lucas 15 : 1-10. 

   “Deel in mijn vreugde,  
want ik heb de drachme gevonden  
die ik kwijt was.”  

10Zo, zeg ik u,  
heerst er ook vreugde  
onder de engelen van God  
over één zondaar die tot inkeer komt.’ 
 
  

* 
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